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INTRODUCTION 
 

Ann Cheryl Armstrong 
University of Western Sydney, Australia 

Derrick Armstrong 
University of the South Pacific, Fiji 

 
 
Education can be understood as a technical process focussed on strategies 
and techniques for improving learning outcomes and the transmission of 
knowledge. It can also be understood as involving complex social processes 
through which the act of learning and knowledge outcomes are contested 
and constructed. There are long-standing debates between these two posi-
tions but they are not necessarily contradictory. It is true that the purpose 
of education can be cast as being non-political and as such not concerned 
with the social and political context in which it takes place. On this view, 
knowledge together with ways of learning are understood to be abstract 
skills of analysis and the application of learning to problems of the world 
comes later following the acquisition of those skills. Thus, mathematical or 
scientific knowledge, for example, can be applied to “fix” problems that 
have been defined.  

Traditional education, what Freire calls “banking education”, understands 
the learner as a repository for other people’s knowledge. Knowledge may 
be represented as “objective” or as entirely independent of the learner but 
for Freire this is merely an ideological representation through which the 
ownership of knowledge and ways of knowing are held by dominant social 
groups and the experience and dominance of these groups are “normalised” 
through a school system that treats the learner as passive and the knowledge 
system for some, as a “rite of passage” into the social roles and for others 
(marginalised groups) an instrument of their marginalisation. 

[1] 
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On the other hand, there is a strong tradition in education, with notable 
exponents such as Dewey and Freire, that the acquisition of knowledge is 
itself a product of social engagement, contestation and empowerment. Skills 
and knowledge are still acquired through detailed and systematic research, 
study, and testing of what is known, but these processes take place within 
the context of broader engagement between the learner and the world. 
Here the former is a critical actor, challenging and re-framing assumptions 
and questions on the basis of personal experience and dialogue across the 
different experiences of different learners. In other words, varieties of 
perspective and critical engagement across perspectives are what makes 
education empowering. Education in this sense is embedded in the lives of 
learners because it is meaningful to their social and cultural experience. 
Yet, it also goes beyond individual lives taking the learner in directions that 
challenge and subvert aspects of their own experience.  

In this book, the authors examine ways in which the processes of 
learning within the school system together with mechanisms of ownership, 
control and transmission of knowledge serve to reinforce the privilege of 
some social groups to the detriment of others. At the same time the authors 
explore forms of resistance to dominant ideologies enacted through the 
lived experience of marginalized social groups, and in particular Roma 
children, their families and communities. 

This book arose out of two conferences held in Thessaloniki in 2011and 
in Kavala in 2012, the first under the theme of “Pedagogy, Culture and the 
Politics of Education” and the second “Education of Roma children: The 
present of a continuum”. These conferences brought together academics and 
practitioners from across Greece and from the USA, Australia and the UK, 
creating a forum for comparative dialogue and the sharing of experiences 
and perspectives around the common theme of engaging educationally with 
marginalized groups and communities, and especially with Roma and 
traveller communities. The conference in 2011 occurred at a time when the 
“crisis” and near collapse of the world financial system was followed by 
governments across the world introducing austerity programmes, perceived 
by many people to be a case of the victims of the crisis paying the price 
demanded by the perpetrators to safeguard the long-term social interests of 
the latter. Greece was particularly badly affected by this crisis that had been 
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generated in the financial centres of the US and Europe. This crisis and 
resistance to its effects were apparent for all to see on the streets of 
Thessaloniki as we arrived for the conference, with strike action, 
demonstrations across the city, riot police blocking access to central 
areas, and Aristotle University (the planned conference venue) occupied 
by students.  

What, for some, might seem to be narrow academic debates, in the 
context of highly charged political debate, the emerging large-scale social 
movement challenging the orthodoxy of “austerity”, the themes of the 
conference took on a particular significance. Just as calls for “national 
unity” at a time of political crisis may simply mask an attempt to re-frame 
the status quo and silence voices of resistance, the dominant ideologies of 
education frequently serve to re-frame difference as personal deficit, to 
normalise the values and perspectives of the socially powerful and, in Mills’ 
(1959: 31)1 immortal phrase, “It is the political task of […] any liberal 
educator continually to translate personal troubles into public issues, and 
public issues into the terms of their human meaning.” The voices of those 
who collectively resist the representation of their lives in terms of deficits 
and personal problems embody both a political and an educational stance 
towards the exercise of power in society through social institutions and 
discourses. The political and the educational are deeply bound together 
and educators who attempt to distance themselves from this understanding 
display a form of “bad faith” or bureaucratic neutrality. Yet, it is the very 
“neutrality” of a technical perspective on education, seen as being separate 
from and disconnected to the politics of diversity and everyday life, that 
marginalizes the experience of the “disadvantaged” within the educational 
system and reinforces disadvantage rather than facilitating empowerment. 

A major theme emerging from all the chapters of this book concerns the 
importance of schools working with and learning from the diverse 
communities to which their students belong. For too many students, school 
is experienced as a process of alienation through which their families  
and communities are demonized. “Success” in these circumstances is 
articulated by the value system of schools in terms of the social outcomes 

1 Mills, C.W. (1959). The sociological imagination. Oxford: Oxford University Press. 
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that separate successful students from their families and communities. For 
students who do not accept the educational ideology of “personal 
improvement” and “social mobility” conceptualized as being independent 
from community empowerment, school can easily become something to 
endure, rather than a set of experiences that provide the intellectual tools 
for liberation.  

Educators also face moral and political choices. They are not easy 
choices to make, especially where there is little social connection between 
school and community. In challenging the values and structures that are 
dominant within traditional education systems, educators must build 
partnerships with the communities with which they work. To not 
embrace this opportunity would lead teachers to become isolated, 
demoralized and themselves disempowered. The authors writing in this 
volume have some clear messages for educators who wish to move beyond 
the rhetoric of empowerment and create an educational experience that 
provides genuine options not only for individual students but also for the 
empowerment of communities. Serious consideration must be given to 
effective ways of facilitating high quality learning outcomes for all students, 
including consideration of classroom tasks and activities that can value and 
empower marginalised students. Authors in this collection also repeatedly 
emphasise the fundamental importance of partnerships and collaboration 
between schools and the communities from which their students come. 
These partnerships demand respectful relationships between schools and 
marginalized communities that are empowering and forge solidarity with 
those communities rather than engaging in short-term patronising 
encounters. In particular, they must challenge the “othering” of students, 
their families and communities that so often happens in traditional school-
community interactions.  

The dismissive demonization of marginalised communities that feature 
so prominently in normalised discourses of schooling are challenged by the 
research presented in this book. The research demonstrates, for example, 
the value placed on education by Roma families and communities. The 
research also emphasises that these families and communities want 
schools to understand and work with the community in ways that respect 
and value their traditions and aspirations.  

4 



INTRODUCTION 

The book is divided into two parts. The first introduces broad 
considerations that should inform relationships between educators and 
the communities with which they work.  

In the first chapter (Armstrong & Armstrong) we introduce the notion of 
“cultural competence”. The idea is one that has particularly been developed 
in response to the educational disadvantage and cultural colonialism 
experienced by Aboriginal and Torres Strait Island communities in Australia. 
It emphasises exploration of the school as an inclusive community and how 
recognising difference and challenging the assumptions of cultural dom-
inance from different cultural perspectives opens up the space for genuine 
cross cultural dialogue and understanding that moves beyond taken-for-
granted notions of “normality”.  

In Chapter 2 Carl Grant turns our attention to the role of pedagogy in 
multi-cultural education for social justice. Taking four examples of common 
pedagogies he argues for the importance of situating students’ relationship 
to their cultural history. Challenging how students engage with the 
problems they encounter in their learning should include, he argues, 
consideration of how those problems are experienced in the students’ own 
social, cultural and political histories.  

Beth Swadener and Mark Nagasawa’s chapter takes a Gramscian 
perspective, raising the importance of situating struggles for social justice in 
relation to the pervasiveness of neo-liberal policies in today’s societies. They 
examine this within the context of two examples: the first, taking Kenya as an 
example of how transnational programs circulate in ways that inform 
educational development; the second, looking at the construction of the 
identities of “citizens” and “aliens” within the education system of Arizona in 
the USA.  

Chapter 4 by Christine Sleeter, Encarnacion Soriano-Ayala and Antonio 
Gonzalez-Jimenez asks us to consider how education empowers students 
when their own languages and cultures are included in programs 
developed in partnership between schools and the students’ communities. 
This is explored in the chapter by reference to research undertaken by the 
authors in southern Spain looking at the contribution and impact of the 
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work of immigrant groups/organisations working in partnership with 
schools.  

The second part of the book turns its focus specifically to the education 
of children from Roma and Traveller communities. Soula Mitakidou and 
Evangelia Tressou open this section with a detailed overview of policies, 
practice and issues relating to educational access and opportunity for the 
Roma population in Europe and Greece, in particular. They argue for the 
importance of a holistic, multi-dimensional approach whereby schools 
should function as a unifying force drawing on the experience and 
expertise of the Roma community itself to help Roma children to become 
engaged and empowered in their relationships with the broader social and 
cultural worlds with which they interact.  

Kalawant Bhopal in Chapter 6 describes research that she undertook in 
the United Kingdom with gypsy and traveller mothers. She argues that there 
are many misperceptions of value placed upon education within these 
communities and that there was great awareness among the mothers in her 
research of how education is necessary if their communities are to survive 
and develop. However, racism and discrimination are commonplace and in 
significant part this is experienced as a failure on the part of professionals 
from different backgrounds to understand the experience and community 
values and aspirations of gypsy and traveller families. Direct community 
action in the face of discrimination points to ways in which members of the 
community attempt to assert their rights as partners in the education of their 
children.  

In Chapter 7, Trantafillia Kostouli asks how “dialogic communities” are 
created, arguing that only within a polyphonic literate and social world 
where all student voices are accepted and all types of competencies are 
acknowledged will basic literacy skills be fostered. This has implications to 
the types of teaching practices to be used and the culture of meanings to be 
created in schools, both with “mainstream” and mixed student population 
that comes from disadvantaged and marginalised communities. 

Chapter 8 confronts one of the central prejudices against Roma families; 
namely, that they are happy to take the benefits of the welfare system but 
are unwilling to contribute to the wider society that they are a part of, and 
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more particularly that they have no aspirations for their children. Soula 
Mitakidou tests this assumption using data from her study of an education 
program for the education of Roma children in northern Greece. Her study 
demonstrates that Roma families do value the education of their children 
but, despite benefit dependency being minimal, they are significantly 
disadvantaged by poverty and discrimination. 

In Chapter 9, Yiota Karagianni and Anastasia Vlahou present data from 
their study of school principals and Roma families in Central, Western and 
Eastern Macedonia and in Trace. This study looked at disability and health 
problems among Roma children and how these issues were managed in 
schools. Discrimination seemed to be evident in the disproportionate num-
ber of Roma children categorised as having learning difficulties and yet the 
authors argue that health issues are in fact a significant factor leading to 
the diagnosis of learning difficulties. Nonetheless, they also present eviden-
ce that a large number of disabled Roma children lose the opportunity to 
access education altogether.  

Chapter 10 raises critical questions ensuing from the implementation of 
the program “Education of Roma children in the regions of Central Ma-
cedonia, Western Macedonia, Eastern Macedonia and Thrace”. Yiota Karagi-
anni looks first at the significance of social links and solidarity for the 
creation of group identity, including how this operates to exclude some 
groups from participation in social and political life. She then considers the 
concept of docta ignorantia, or “learned ignorance”, through which the 
boundaries of science and ignorance become blurred. She illustrates this 
discussion by juxtaposing the methods and practices implemented by the 
program with interpretations and concepts that were initially attributed to 
the education of Roma children. 

Finally, in Chapter 11, Evangelia Tressou discusses the Program for 
the Education of Roma children in the regions of northern Greece. This 
program challenges orthodoxies that have been embedded over time in 
discrimination, marginalisation and exclusion by confronting these 
negativities through the lived experience of Roma participation and 
contribution to the political, social and cultural activity of the wider 
community.  

7 
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In focusing upon the experience and perspectives of Roma children and 
their families and communities, and on their interactions with systems of 
education, the book addresses one of the greatest areas of challenge to 
inclusive education. Roma people continue to be the most discriminated 
against and racially vilified people across Europe today. There is little to 
suggest that much has changed in attitudes towards them in the 70 years 
that have passed since their persecution reached a zenith of blood-letting 
during the Nazi’s domination of Europe.  

Prejudice feeds prejudice and marginalisation feeds fear in a vicious 
cycle of exclusion and racism. Education can and often does reinforce the 
prejudices and discriminatory actions of the larger society. Yet, education 
can also confront and challenge the normalized perceptions and attitudes 
that so often frame how we see our world and how we understand “others”. 
To do so, education must itself be understood as concerned with and 
engaged in processes both of inclusion and transformation. It must provide 
the tools for understanding and participation through partnerships that 
both value and link diverse communities, allowing us to share, respect, 
learn from, and transcend differences. This book is important in bringing 
together some of the thinking and the research that makes this possible. It 
is but one step, but it is a step that as educators and as citizens each one of 
us must take and re-take in solidarity for inclusive education and social 
justice.  
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Cultural competence, inclusion and marginalised groups 

Ann Cheryl Armstrong 
University of Western Sydney, Australia 

Derrick Armstrong 
University of the South Pacific, Fiji 

 
 

The concept of “cultural competence” goes to the heart of the values, norms 
and traditions of the university and wider society, recognising that these 
are formed in the histories and intersections of power, structure and com-
munity. To develop cultural competence requires exploration and under-
standing of the barriers to the existence of an inclusive community and 
how the diversity of cultures, experiences and values are often submerged 
under the weight of dominant socio-cultural hegemonic forms. Yet, the idea 
of cultural competence may also be understood pedagogically as a transfor-
mative process through which human behaviour is changed and enriched 
through a genuinely participatory social and cultural interaction. In this 
chapter, we discuss how the idea of cultural competence informs an under-
standing of the relationship between Indigenous and non-Indigenous 
people within the Australian education system. We consider how a cultural 
competence perspective can be used to deconstruct the structures and 
practices by which certain experiences and identities are marginalised in 
education settings. We will also discuss strategies for achieving cultural 
competence in classrooms, institutions and education systems. Finally, we 
will argue that pedagogies of cultural competence are critical to the healthy 
formation of democratic structures in increasingly heterogeneous societies 
and in the interactions of global citizenship. 
  

[11] 
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The concept of cultural competence 

The term “multicultural competence” was initially used in a mental health 
publication by the psychologist, Paul Pedersen (1988). More than 10 years 
later it was popularised as “cultural competence” by “diversity” profes-
sionals from the healthcare industry. The focus adopted was primarily on 
the different health and healthcare experiences of groups with significant 
disparities in life expectancy. Differences between the lifestyles of the 
middle and the working classes around the world were identified as having 
cultural and social roots rather than purely medical explanations. 
Moreover, these disparities were seen to be amplified when the experience 
and health outcomes of the most disadvantaged groups such as Indigenous 
Peoples of the world were considered. It is in this area that the idea of 
“cultural competence” has come to have most impact, focusing in particular 
on understanding cultural differences and the ways in which dominant, 
non-Indigenous culture normalizes itself in the interactions between non-
Indigenous and Indigenous peoples. 

The United Nations estimate that there are more than 370 million 
Indigenous people inhabiting 70 countries across the world. These people 
practice traditions which are distinctively different from the politically 
dominant society in which they live, having preserved their cultural, 
economic, social and political practices from their historic past.1  

Aboriginal and Torres Strait Islander people are the Indigenous people 
of Australia and their rich cultural history dates back at least 40,000 years 
though this has been marred over the last 300 years by colonisation and 
oppression. Indigenous cultures are diverse, but they form a vital part of 
Australia’s national identity. According to the 2011 census, there are 
approximately 669,736 people or 3% of the Australian population who 
identified as being of Indigenous origin. Most Indigenous people live in 
the eastern states of NSW (31.1%) and Queensland (28.2%) with 
approximately 33% living in or close to major cities. At 29.8%, the 
Northern Territory has the highest proportion of Aboriginal people in the 
population of any of the states and territories of Australia. Over Australia as 
a whole, Indigenous people comprise 24% of Australians living in remote 
or very remote areas, whilst the major cities, despite having the greatest 
number, none the less have the lowest proportion (1%). At the time of 

1 www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf 
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1 
European settlement, there were at least 250 known Aboriginal languages. 
Many have since been lost and currently it is estimated that 110 of those 
remaining are severely endangered (Australian Bureau of Statistics, 
2012a). 

The most recent estimates from the Australian Bureau of Statistics 
(2012b) show that the Indigenous population is much younger overall than 
the non-Indigenous population and the death rates for all Indigenous males 
and females are around three times higher than those of their non-
Indigenous counterparts. Babies born to Indigenous women are more likely 
to die in their first year than those born to non-Indigenous women. Also, 
life expectancy for Indigenous people is considerably lower than for non- 
Indigenous members of the population. For example, an Indigenous man 
born between 2005-2007 could be expected to live to 67.2 years, that is, 
about 11.5 years less than a non-Indigenous man who could expect to live 
to 78.7 years. During that period, an Indigenous woman could be expected 
to live to 72.9 years, which is almost 10 years less than a non-Indigenous 
woman (82.6 years). According to the Australian Bureau of Statistics 
(2010), the leading causes of death between 2006-2010 for Indigenous 
people living in Australia were: cardiovascular disease (including heart 
disease and strokes); external causes (including transport accidents, and 
self-harm); and cancer (MacRae et al. 2013; Thomson et al. 2010). 

The relative social disadvantage of Indigenous people in Australia 
provides a major point of reference for understanding the relationship 
between Indigenous and non-Indigenous peoples and communities. How-
ever, the idea of cultural competence in Indigenous – non-Indigenous 
relations is not limited to a focus on the issue of inequity and social 
disadvantage. Its focus tends rather to be upon using dialogue and cultural 
exchange as a mechanism for promoting understanding and respect for 
Indigenous cultures and opportunities for Indigenous people within 
society. It is concerned with changing the attitudes of white society but also 
with promoting the inclusion of Indigenous people in Australian society as 
a whole and doing so both by educating non-Indigenous people about the 
cultural assets of Indigenous people and by supporting Indigenous people 
in their social and cultural engagement with broader Australian society to 
enrich that society and enhance opportunities for participation and success 
within the society.  

13 
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Australia is also a highly multi-cultural society and the idea of cultural 
competence can be extended to include this broader social and cultural 
diversity. Australians come from over 200 birthplaces and collectively 
speak over 300 languages with 150 of these being Indigenous Australian. 
While the majority of people who live in Australia were born here, the 2006 
census indicates that about 41% have at least one parent who was born 
overseas (Australian Bureau of Statistics, 2008). Approximately 2% have 
an Indigenous background and 22% were born in another country (mostly 
from the UK, NZ and China). About 14% of these were born in non-English 
speaking countries. The most common languages spoken in Australia are: 
Arabic, Cantonese, English, Greek, Italian, Mandarin and Vietnamese.2  

Cultural competence then can be understood within the framework 
of a multicultural society seeking to define its identity in an inclusive 
way as it moves away from its colonial heritage. The emphasis of cultural 
competence is primarily on the future and the creation of a new society by 
recognizing the strengths of different cultures rather than simply on the 
ways in which disadvantage has in the past been created and then used to 
deny opportunities. This is not to deny those histories and the ways in 
which they have framed people’s experiences and the social relations and 
power structures of society today. However, there is an emphasis upon 
how understanding differences in histories, values and perspectives and 
engaging respectfully across these provides a basis for dialogue and social 
participation, creating opportunities for reconciliation and an inclusive 
future.  

Like most ubiquitous terms, there is no universally accepted definition 
for cultural competence. Definitions differ between countries, disciplines 
and organizations. One popular definition describes “a set of congruent 
behaviours, attitudes, and policies that come together in a system, agency, 
or among professionals that enables effective work in cross-cultural 
situations” (Cross, Bazron, Dennis, Isaacs 1989) 

Today, the concept of cultural competence continues to be used mainly in 
relation to the provision of health care (Shaw, 2005), and to a growing extent 
in the field of race relations (Rattansi, 1992). However, it is a concept that 
has considerable relevance to other contexts, and in particular to education. 

2  (Available from http://www.racismnoway.com.au/aboutracism/population/index.html) 
http://www.dfat.gov.au/aib/society.html 
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For instance, it might be equally applicable to the cultural repertoires within 
which collaborations around teacher education are situated and to an 
understanding of the power relationships between students and lecturers 
interacting across cultures in the area of international education. In both 
cases the historical and political contexts for those interactions are also 
located and expressed through culturally defined signifiers. In educational 
practice, cultural competence is concerned with understanding difference 
and respectfully engaging and collaborating with people from different 
cultural backgrounds. This approach has implications for the way teaching 
and learning takes place in these contexts. 

For example, Armstrong & Spandagou (2010: 68) argue that this quality 
of engagement begins with inclusive communication and: one of the main 
principles is that members of school communities need to be prepared to 
expand their knowledge and understanding of inclusivity. Although the role 
of teachers is essential in promoting inclusion, the structures and 
characteristics in schools shape the social framework within which teachers 
can operate as agents of change. They further explain that:  

flexibility in our approaches is required to accommodate new 
understandings of different cultures and people. Our learning and 
teaching situations should reflect a level of curiosity and the skill to 
think beyond our own cultural assumptions while simultaneously 
building upon our communication repertoire and learning from our 
previous mistakes. If schools are to promote inclusivity and recognise 
diversity, they need to be flexible in their approach to education and 
their acceptance of others in this multicultural world.  

It is important to acknowledge the role of culture in education without 
over-simplifying it through the lenses of race or ethnicity where assum-
ptions based upon supposed shared physical characteristics or a presumed 
shared heritage are imposed stereotypically on the rich diversity of 
people’s cultural experience.  

 In Australia, the concept of cultural competence has been adopted by 
activists working in Aboriginal and Torres Strait Islander affairs. Thus, the 
Centre for Cultural Competence perceives the idea as useful in relation to 
reconciliation between Aboriginal and non-Aboriginal peoples. They believe 
that a significant cultural gap “still exists between Aboriginal and Torres 
Strait Islander peoples and non-Indigenous Australians due to a lack of 
education, knowledge and understanding” (http://www.ccca.com.au/about-

15 
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ccca). This approach echoes Nelson Mandela’s (1994: 144) argument that in 
creating a new society from the discord and repression of the past, 

education is the great engine of personal development. It is through 
education that the daughter of a peasant can become a doctor, that a child of 
farm workers can become the president of a great nation. It is what we 
make out of what we have, not what we are given, that separates one person 
from another. 

In Australia there has been emphasis recently upon the slogan “Closing 
the Gap.” This focuses upon policies that are seen as necessary to close the 
gap between Indigenous and non-Indigenous peoples in relation to health 
care, education, housing, employment and other measures of social 
exclusion.  

Moreover, there is a need for change in the education provision for 
students who may have limited proficiency in the “official” language of the 
country (in our case, English). If cultural competence is not considered, 
then teachers may use less than desirable teaching and social strategies 
and may hold inappropriate expectations for their students. These 
communities may experience poorer quality services, healthcare and social 
service support overall leading to a socially downward spiral and the 
development of ghettos. To address this challenge there needs to be joined 
up thinking in terms of the social support services (health, education, social 
welfare). 

Yet the Centre for Cultural Competence in Australia has argued that 
Australia cannot close the gap until non-Indigenous Australians increase 
their understanding of Aboriginal and Torres Strait Islander cultures and 
develop the skills to become culturally competent at both a personal and 
professional level. (http://www.ccca.com.au/about-ccca)  

This multicultural perspective at the organizational level is centrally 
concerned with the principles of “cultural respect” and “valuing others” 
within the practices of health care systems, education systems, government 
agencies, businesses, industries and professional associations. It adopts a 
view of society as an inclusive entity based upon multiculturalism as a 
strength. It is about how we treat each other – our students, clients, 
patients, co-workers and neighbours. Following from this, “measures” have 
been developed aimed at gauging an organization’s culture together with 
its multi-cultural inclusivity and maturity. Thus, recognition is given to the 
value an organization places upon equity in the workplace and the 
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practices it adopts to support and foster this culture, how it creates 
opportunities for equal access to promotion or care or rewards (depending 
upon the type of institution and the roles of those within it – worker, 
patient, student, etc.), the delivery of equitable outcomes, and the 
opportunities that exist for participation and engagement in both planning 
and problem-solving. 

Sonn (2004: 11) argues that “crossing cultural boundaries is challenging 
and will require more than cultural competence.” He elaborates by stating 
that it will: 

require a willingness to feel uncomfortable, lost and uncertain, vulnerable, 
and to feel powerless. These emotions are not permanent, but they are part 
of the journey, part of the process of opening up oneself to new and 
different experiences and challenges. In order for us to work alongside 
others there is a need to examine our own subjectivities and the discourses 
that position “us” and “others”. Through this process we are able to make 
visible those dominant narratives that serve the status quo and those 
counter stories that are indicative of resistance and voice.  

Sonn concludes by stating that  

cultural competence is more than learning about others, it is about learning 
about ourselves, our subjectivities and the numerous ways in which the 
different discourses available can undermine cultural boundary crossing 
(ibid: 11).  

If cultural competence is to be successful within organizations, there are 
several steps that it might be suggested should be taken. For example, the 
participation of non-dominant groups such as Indigenous people in deci-
sion-making processes and power sharing. An organization might seek to 
ensure that equitable value is placed on programs and practices which 
prevent the domination of values and cultural practices reflective of more 
powerful cultural groups, or which marginalize minorities. Central to the 
development of cultural competence might be requirements to attend 
professional development activities about the role and practices of cultural 
understanding in the workplace, or the creation of safe environments 
where there are opportunities to challenge the various biases, prejudices 
and stereotypes that exist within society.  
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Critical perspectives on cultural competence 

One of the weakness of much of the work on cultural competence is that it 
is frequently a-theoretical, resting largely on the unexamined assumptions 
of multiculturalism that emphasise equality and tolerance across cultural 
groups but which have very little to say about the social, political and 
economic underpinnings of racism in society. Nor is there any significant 
theorisation in this literature of the construction and operation of dominant 
discourses as social acts. To point to the fact that a dominant culture 
represents itself as a normalised objectivity within a classroom setting does 
not in itself provide an account of how the “truth” of that claim is both 
imposed and contested as an aspect of social action. There are many “truths” 
to any situation because truth involves an act of social definition.  

Anthropological critiques of the models used in the practice of cultural 
competence suggest that the concept 

present[s] culture as static; treat[s] culture as a variable; conflate[s] culture 
with race and ethnicity; do[es] not acknowledge diversity within groups; 
may advertently place blame on a person’s cultural differences, thereby 
obscuring structural power imbalances. (Carpenter-Song, Schwallie and 
Longhofer, 2007: 1363) 

Taylor (2003), Shaw (2005) and Rattansi (1992) have each argued that 
a fixed view of cultures is frequently used in cultural competency work. In 
consequence, there is a failure to effectively address the diversity within 
cultural groups which in turn leaves little room for working around the 
value of different cultural practices and how one engages from an inter-
cultural perspective in the process of cultural change without enforcing 
mono-cultural hegemonies. Cultural differences may be represented as 
deviances from a middle-class, Anglo norm (Lambert & Sevak, 1996) but 
intercultural interactions highlight how factors such as gender, class, 
generation and age group may be just as, or even more, important than 
either race or ethnicity to a person’s identity. Work that draws on gender 
or class theory may at times, through its own anglo-centric perspective, 
reinforce dominant mono-culturalism, but alternatively it can be employed 
to challenge the privileging of traditional cultural perspectives (from 
whatever culture) in the formation of identity and the legitimation of social 
practices in an inter-cultural society.  
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This tension between the recognition and valuing of multi-cultural 

perspectives and the way in which new cultural perspectives (both 
common and divergent) emerge from the interactions taking place within a 
modern intercultural society, point to the weakness of multi-cultural 
relativism as a framework for understanding and using the idea of cultural 
competence in a complex and dynamic social and cultural environment. If 
the concept of cultural competence is to be useful it perhaps needs to be 
located within a theory of performative action, which addresses the 
dynamic of change through intercultural dialogue and interaction. We 
would argue that a Habermasian perspective is useful here.  

Michael Pusey (1987: 72) argues that “systematically distorted 
communication points back to systematically distorted social structures, and 
so to the effects of power on individual life histories”. The communicative 
practices of social interaction, particularly in institutional contexts, involve 
negotiations of meaning and identity. They enact “truth”, not as a cor-
respondence to reality, but as socially constructed moments in the struggle 
for truth. In understanding communication as a performative relationship of 
actions and interactions through which meaning and truth are defined and 
re-defined, it is also necessary to understand the processes by which cul-
tural competence is defined as reality. From a Habermasian perspective 
competence is enacted not only through the dominance of one culture over 
another but also by the way in which communicative interactions involve 
and embody acts of power through which repression, displacement and loss 
of identity become both signifiers and embodiments of “incompetence”.  

Incompetence, in this sense refers to the estranged cultural identities 
that are disempowered and rendered irrational, and to the impermeability 
of the dominant cultural forms and representations that are made “real” 
through social actions and interactions. Beyond the internalisation of 
cultural dominance (which can also be resisted) there is the internalization 
of the incommensurability of cultural difference which may be enacted as 
self-repression and the trauma of self-alienation, as a fundamentalist non-
communicative isolationism, or as pure action grounded in absolutism as a 
cultural perspective.  

Cultural competence therefore should not be understood simplistically as 
a form of multiculturalism which goes no further than respect and 
tolerance of difference. Rather, it involves an interactive social process 
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through which we mutually question our basic assumptions, beliefs and 
commitments. However, Habermas (1984: 101) argues that “communicative 
action is not exhausted by the act of reaching understanding in an 
interpretive manner.” Rather, every process of reaching understanding 
takes place against a background of culturally ingrained pre-understanding 
(ibid: 100). Thus, the pedagogical value of cultural competence is both 
framed and limited at the socio-structural level which, for Habermas, is the 
exploitative organisatonal principle of capitalism which works to convert 
shared understandings into forms that reflect and support the interests of 
the powerful (Pusey, op cit). For this reason, for a pedagogy of cultural 
competence to be transformative it must move beyond multi-culturalism 
towards developing shared understandings and actions out of which the 
socio-structural relations of power can be understood in relation to 
different cultural forms and practices. Through those forms and practices it 
can be interrogated in ways that develop new, shared forms of rationaility 
that resist, challenge and potentially transform those socio-structural 
distortions of intercultural relations.  

Approaches to cultural competence in the classroom 

Culture, which we have interpreted as a non-static, dynamic process of 
transformation based on the individual and collective choices made by 
individuals and communities, forms the root of Freire’s pedagogy. Shor 
(1993: 30-3) defines culture as: 

… the actions and results of humans in society, the way people interact in 
their communities, and the addition people make to the world they find. 
Culture is what ordinary people do everyday, how they behave, speak, relate 
and make things. Everyone has and makes a culture, not only aesthetic 
specialists or members of the elite. Culture is the speech and behavior in 
everyday life, which liberating educators study anthropologically before 
they can offer effective critical learning.  

Michael Apple (1993: 222) recognised the importance of this view of 
culture when he argued that “education is deeply implicated in the 
politics of culture”. He further pointed out that “a democratic curriculum 
and pedagogy must begin with a recognition of the different social 
positionings and cultural repertoires in the classrooms, and the power 
relations between them” (ibid: 232). 
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The development and nurturing of cultural competence should be 

encapsulated within professional development programs where it be-
comes a collaborative effort between the student and the lecturer/tutor – 
a negotiation for space for the contestation of ideas and the sharing of 
ideologies a space where the “new” environment supports learning for 
both the student as well as the educator. Classrooms can be spaces where 
cultures converge and cross-cultural discussion managed in a way that 
engages the learners and safeguards the vulnerable. Both educators and 
children need to be taught how to handle and manage conflict in the 
teaching/learning situation. 

As societies become more culturally diverse, developing culturally 
aware and inclusive policies and practices and working towards cultural 
competence should increasingly become necessary for work, home, and 
community. Like inclusion, where one never arrives but remains always in 
a constant state of becoming, cultural competence is a process. It’s not just 
about “training” health workers and educators about cultural awareness 
but working with all workers in societies and teaching children and young 
people in various education facilities about the acceptance of difference, 
but also supporting the educative processes through which mutual learning 
and understanding produce new ways of understanding and knowing 
which in turn form, disrupt and re-form a shared rationality. 

A cultural competence is developed when one can begin to recognize 
and confront one’s own cultural assumptions and values and acquire levels 
of empathy that recognise and appreciate that there are many world-views 
within society and that these are influenced by culture. Culture is in-
escapable because all humans are nurtured within a culture and it is a 
starting point to learning about other things. It is important to remember 
that people do not all see or even experience the world in the same way 
and that all individuals bring multiple perspectives to any learning 
situation as a result of their gender, age, class, ethnicity, disability, sexuality 
and so on. Yet it is also the case that any interactions across cultures 
produce new ways of seeing the world, even though this is mediated 
through a process of dialogue and action that can be highly contested, 
precisely because culture is dynamically produced and reproduced within 
the social interactions of the present. In an intercultural society that 
dynamic process may create significant transformations. It may at times 
encourage conservatism and retreats into the past but even the past is a 
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world culturally framed by the concerns of the present. In that sense 
cultural fundamentalism is also a product and reflection of the present. 

We have argued that if education is to be meaningful to people’s lives it 
must be contextualised and learning should be initiated out of the very real 
experiences of the learners through dialogue which is developed around 
themes of significant importance to these learners. Learners have their 
own history and culture and these are central to their engagement with 
learning and so pedagogically the voice of the learner must be situated 
within a historical and cultural context. This should be the starting point 
for any educative process that seeks social transformation as its goal. The 
role of the educator is not to accept the “stories” of the students without 
question but to enable students to reflect on their various situations and be 
able to critique their own experiences.  

As Freire argued: “to be a good liberating educator, you need above all 
to have faith in human beings. […] You must be convinced that the 
fundamental effort of education is to help with the liberation of people, 
never their domestication” (Freire, 1971, as quoted in Shor, 1993: 25). 

References 
Apple, M. (1993). The politics of official knowledge: Does a national curriculum make sense? 

Teachers College Record, 95(2): 222-242.  
Armstrong, A.C. & Spandagou, I. (2010). Communicating inclusively. In R. Ewing, T. Lowrie & 

J. Higgs (Eds.), Teaching and Communicating. Rethinking Professional Experiences. Mel-
bourne, Vic: Oxford University Press. 65–75. 

Australian Bureau of Statistics (2008) Population characteristics, Aboriginal and Torres 
Strait Islander Australians: 2006. (ABS Catalogue no. 4713.0) Canberra: Australian Bu-
reau of Statistics. 

Australian Bureau of Statistics (2010) Causes of death Australia, 2008. (ABS Catalogue no 
3303.0) Canberra: Australian Bureau of Statistics. 

Australian Bureau of Statistics (2012a) Census of population and housing - counts of Aborig-
inal and Torres Strait Islander Australians, 2011. (ABS Catalogue no. 2075.0) Canberra: 
Australian Bureau of Statistics. 

Australian Bureau of Statistics (2012b) Deaths, Australia, 2011. (ABS Catalogue no 3302.0) 
Canberra: Australian Bureau of Statistics. 

Carpenter-Song, E.A., Schwallie, M.N. & Longhofer, J. (2007). Cultural competence reex-
amined: Critique and directions for the future. Psychiatric Service, 58(10): 1362-
1365.  

Cross, T., Bazron, B., Dennis, K. & Isaacs, M. (1989). Towards a culturally competent system of 
care, Volume I. Washington, D.C.: Georgetown University Child Development Center, 
CASSP Technical Assistance Center. 

Freire, P. (1985). The politics of education: Culture, power, and liberation. South Hadley, 
Mass.: Bergin & Garvey. 

22 



CULTURAL COMPETENCE, INCLUSION AND MARGINALISED GROUPS 

1 
Habermas, J. (1984). Reason and the rationalization of society. Trans. T. McCarthy, London: 

Heinemann. 
Lambert, H., Sevak, L. (1996). Is “cultural difference” a useful concept? Perceptions of health 

and the sources of ill health among Londoners of South Asian origin. In D. Kelleher & S. 
Hiller (Eds.) Researching cultural differences in Health (pp. 124-159), London: Routledge. 

Mandela, N. (1994). Long walk to freedom: The autobiography of Nelson Mandela. Great Brit-
ain: Abacus. 

MacRae, A., Thomson, N., Anomie, Burns J., Catto, M., Gray, C., Levitan, L., McLoughlin, N., 
Potter, C., Ride, K., Stumpers, S., Trzesinski, A. & Urquhart, B., Overview of Australian In-
digenous health status, 2012. Retrieved January 11, 2014 from http://www.healthinfonet 
.ecu.edu.au/overview_2013.pdf 

Pedersen, P. (1988). Handbook for developing multicultural awareness. Washington, D.C.: 
American Association for Counselling and Development.  

Pusey, M. (1987). Jurgen Habermas. Chichester: Ellis Horwood. 
Rattansi, A. (1992). Changing the subject? Racism, culture, and education. In J. Donald & A. 

Rattansi (Eds.), Race, Culture, and Difference (pp. 11-47). London, Sage Publications. 
Shaw, S.J., (2005). The politics of recognition in culturally appropriate care. Medical Anthro-

pology Quarterly, 19: 290-309. 
Shor, I. (1993). Paulo Freire’s Critical Pedagogy. In P.L. McLaren & P. Leonard (Eds.) Paulo 

Freire: A critical encounter (pp. 24-35). U.K.: Routledge. 
Sonn, C.C., (2004). Negotiating identities across cultural boundaries: Complicating cultural 

competence with power and privilege. Critical Psychology 11: 134-149. 
Taylor, J.S. (2003). The story catches you and you fall down: Tragedy, ethnography, and “cul-

tural competence”. Medical Anthropology Quarterly, 17: 159-181.  
Thomson, N., MacRae, A., Burns, J., Catto, M., Debuyst, O., Krom, I., Midford, R., Potter, C., 

Ride, K., Stumpers, S. & Urquhart B. (2010). Summary of Australian Indigenous 
health, 2010. Retrieved August 29, from http://www.healthinfonet.ecu.edu.au 
/health-facts/summary 

 
 

23 





 

 

 

Four popular pedagogies and multicultural  
social justice education 

Carl A. Grant 
University of Wisconsin-Madison, USA 

 

 

At universities and in p/k -12 schools, when many educators discuss 
teaching and learning, it is not uncommon for them to use the word 
pedagogy. In this paper, pedagogy is used to refer to the art, science, or 
profession of teaching, especially academic subjects or theoretical concepts 
(Merriam-Webster, n.d.) 

There are different pedagogies (e.g., teaching practices) for teaching 
students: some pedagogies include suggestions and activities about 
teaching and learning experiences (e.g., how to write learning objectives, 
present ideas and concepts to students, lead class discussion, group 
students, select materials, and develop assessments). There are pedagogies 
that address how educators should use text books, subject matter learning 
kits, and technological resources and still others. Simply put, there are 
pedagogies designed to guide what we teach, how we teach, when we 
teach, and for how long we teach. Further, some pedagogies are guided by 
ideologies or philosophies about teaching and what students should learn. 
Too often attention to multiculturalism and social justice education in any 
and all pedagogies is not of major concern or is absent. That said, however 
the term “diversity” maybe employed to cover all aspect of “differences” or 
language that supports a colorblind ideology is used along with statements 
from the author declaring: “The pedagogy and accompanying teaching 
materials are designed for all students”. In addition, some pedagogies that 
declare they are for all students are not attentive to students’ cultural 
history and their self-concept development. 
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In order for teachers to know a pedagogy position on multiculturalism, 
social justice, students’ cultural history and students’ self-concept 
development, my recommendation is that when considering any pedagogy 
teachers should ask the following questions before using it. Does the 
pedagogy: 

• define social justice and multiculturalism or are the definitions left to the 
reader’s understanding?  

• define democracy? Are examples in discussions about democracy more 
than about voting and possibly writing a letter to a government official?  

• use code words that obscure a clear understanding of cultural identity 
(e.g., “at risk”, “color blind”)  

• pay attention to students’ social cultural history and identity 
development? 

Four pedagogies: Critical pedagogy, problem-based learning (PBL), 
cosmopolitan pedagogy and place based education 

This paper continues with an examination of four popular pedagogies: critical 
pedagogy, problem-based learning pedagogy, cosmopolitan pedagogy, and 
place-based pedagogy. At the outset, however, I note a limitation to the 
examination. The limitation is that the examination is restricted to four 
pedagogies that are available to students on the web. The restriction is 
imposed because students from the elementary level through college use 
the web as a major resource for conducting research. There is dwindling 
use of scholarly information from books and journals articles (Lowe, 2006). 
Experience Inc.'s 2006 Media Perception Survey surveyed college students 
and graduate students' use of the internet. Experience Inc. polled over 350 
students and recent graduates nationwide. Results indicate that 43 percent 
of the students that completed the survey spend 10 hours or more a week 
on the internet. Google and Yahoo are the sites that receive most attention 
Lowe, (2006). Mitra, Willyard, Platt & Parsons (2005) argue that access to 
the Internet is becoming ubiquitous in institutions of higher education. This 
is true of countries in the developed world and is becoming so in 
developing countries as well. Mitra, Willyard, Platt & Parsons (2005) 
contend that most institutions of higher education in developed countries 
make access to the World Wide Web (W3) almost as easy and transparent 
as access to phone lines. Furthermore, they claim students coming out of 
the high school systems in those countries are increasingly aware of the 
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opportunities offered by the W3 and are often already frequent Web users 
prior to entering the university. 

Burton and Chadwick (2000) report on the internet research habits of 
students and observe that, although some students do depend solely on 
internet resources in writing research papers, a majority of the students in 
the study used a combination of library and online resources. This, Burton 
& Chadwick (2000: 321) contend, does not mean that students are 
necessarily choosing the best or most pertinent sources relating to their 
research topics. Instead, they point out that students depend upon “access, 
access, access”, and that they give the most positive ratings to sources that 
were “easy to understand, easy to find” and “available”. In addition, Pascoe, 
Applebee & Clayton (1996) discovered that ease, convenience, and 
accessibility are major factors influencing academic internet use. 

This past week, my daughter Alicia, who is returning to college to earn a 
teacher certification, had to write a paper on “instructional strategies.” Her 
choice was to write on computer technology. While most of the content of 
her paper is not pertinent to my paper; what is important to my paper is 
the conclusion statement in her paper. Alicia argued that the use of the 
internet, web-based definitions, etc is meaningful because of accessibility, 
convenience, and the many articles on the topic from which to choose. 

Before I leave this point about the W3 and internet resources, the 
following statement is significant. The print edition of Encyclopedia 
Britannica is ending in 2012. That said, University of Wisconsin 
geography professor William Cronon contends that Wikipedia is a more 
comprehensive and detailed replacement Foster, 2012).  

Critical pedagogy 

According to Critical pedagogy on the Web,  

although there is no static definition of critical pedagogy, as the term has 
undergone many transformations as educators have deployed new 
strategies to confront changing social and historical contexts, the term has 
traditionally referred to educational theory, teaching and learning practices 
that are designed to raise learners' critical consciousness regarding 
oppressive social conditions. 

In addition to its focus on personal liberation through the development of 
critical consciousness, critical pedagogy also has a collective political 
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component, in that critical consciousness is positioned as the necessary 
first step of a larger collective political struggle to challenge and transform 
oppressive social conditions and to create a more egalitarian society. As 
such, critical educators attempt to disrupt the effects of oppressive regimes 
of power both in the classroom and in the larger society.  

Critical pedagogy is particularly concerned with reconfiguring the 
traditional student/teacher relationship, where the teacher is the active 
agent, the one who knows all, and the students are the passive recipients of 
the teacher's knowledge (the “banking concept of education”). Instead, 
proponents of critical pedagogy believe the classroom should be 
envisioned as a site where new knowledge, grounded in the experiences of 
students and teachers alike, is produced through meaningful dialogue. 
Here, the works of such scholars as Augusto Boal, bell hooks, Deborah 
Britzman, Henry Giroux, Ira Shor, Joe Kincheloe, Norman Denzin, Peter Mc 
Laren and, of course, Paulo Freire, are used (Critical pedagogy on the Web).  

Problem-based learning (PBL) 

According to Problem-based learning website, it is an  

approach that challenges students to learn through engagement with real 
life problems. It is a format that simultaneously develops both problem 
solving strategies and disciplinary knowledge bases and skills by placing 
students in the active role of problem-solvers confronted with an ill-
structured situation that simulates the kind of problems they are likely to 
face in the future. 

Problem-based learning is student-centered. It makes a fundamental 
shift: from a focus on teaching to a focus on learning. The process is 
aimed at using the power of authentic problem solving to engage students 
and enhance their learning and motivation. There are several unique 
aspects that define the PBL approach:  

• Learning takes place within the contexts of authentic tasks, issues, 
and problems--that are aligned with real-world concerns.  

• In a PBL course, students and the instructor become co-learners, co-
planners, co-producers, and co-evaluators as they design, implement, 
and continually refine their curricula.  

• The PBL approach is grounded in solid academic research on 
learning and on best practices that promote it. This approach 
stimulates students to take responsibility for their own learning, 
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since there are few lectures, no structured sequence of assigned 
readings, and so on.  

• PBL is unique in that it fosters collaboration among students, 
stresses the development of problem solving skills within the context 
of professional practice, promotes effective reasoning and self-
directed learning, and is aimed at increasing motivation for life-long 
learning.  

Problem-based learning begins with the introduction of an ill-structured 
problem on which all learning is centered. Most of the learning occurs in 
small groups rather than in lectures. The teacher’s role is changed from 
“sage on the stage” to a “guide on the side”, becoming more a facilitator and 
coach of student learning, and acting as a resource person, rather than as 
knowledge-holder and disseminator. Similarly, students are more active as 
they engage as a problem-solver, decision-maker, and meaning-maker, 
rather than being merely a passive listener and note-taker. 

Cosmopolitan pedagogy 

The cosmopolitan pedagogical approach demands a shift in educational 
institutions to address the immediate consequences of life in the 21st 
century, primarily through increased interaction with other people and 
other cultures in ways that permeate everyday experiences. Cosmopolitan 
Pedagogy has at its base an understanding that teachers are central to 
addressing the challenges students face and that to bring about the 
necessary changes needed for students to meet both academic and 
personal goals (e.g., flourishing life) demands a rethinking of pedagogical 
practice that are needed to create means for students to learn to perceive 
others and their otherness in ways that allow for them to acknowledge and 
embrace the difference of other people. 

Rostislav Roznosh (2011) argues that a cosmopolitan pedagogical 
approach situates the teacher not as an isolated, nonbiased and sterile 
employee in the educational system, but rather it stresses that teachers are 
people before they are teachers and are not free of their own personal 
biases, histories, and experiences. And, that “teachers are in a position in 
which they can influence the larger forces dictating daily, lived experience” 
(Roznosh, 2011). A cosmopolitan pedagogy is  
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an exploration of globalization, particularly the dynamics that deals with the 
increasingly frequent contact that societies have with other (societies). It 
explores the competing dynamics of globalization as a homogeneous force 
and globalization as a heterogeneous force, and concludes with an 
understanding that cosmopolitanism is a challenge that can and should be 
addressed in our classrooms. (ibid) 

Some question cosmopolitan pedagogy seeks to ask includes the 
following: 

• “How is it possible to unite an education as an independent 
individual with an education as a society?” 

• What does society actually want to achieve though education? Should 
the aim be to meet the various needs of young people, to discover the 
diversity of life, to develop their skills, and to satisfy their own needs; 
or should it be, to ensure the most differentiation of society (that is 
people) into professional and technical function? 

• How to educate to freedom?  
• How to define freedom?  
• Should the pedagogical relationship be maintained as care and 

personal guidance or a dissemination of knowledge and attitudes?  

Some curriculum proponents of cosmopolitan pedagogy argue that 25% 
to 40% of the curriculum should be key problems of the modern world, and 
that curriculum should consider key problems of the modern world and 
include a common core of content on international history, events and 
affairs.1  

Place-based education 

Exploration of this approach led to the present writing assignment. 
Sometimes called pedagogy of place, place-based learning, experiential 
education, community-based education, education for sustainability, 
environmental education or more rarely, service learning, it is developed 
out of the Orion Society education philosophy (Soebel, 2004). Educators in 
the Orion Society coined the term place-based education and have applied 
its principles for decades. Place-based education seeks to help communities 
through employing students and school staff in solving community 
problems. It differs from conventional text and classroom-based education 

1 http://whataretheseideas.wordpress.com/2011/05/19/towards-a-cosmopolitan-pedagogical-
practice/ 
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in that it takes into account students' local community as one of the 
primary resources for learning. Place-based education promotes learning 
that is rooted in what is local-the unique history, environment, culture, 
economy, literature, and art of a particular place, that is the students’ own 
“place” or immediate schoolyard, neighborhood, town or community. 
According to this pedagogy, grade school students often lose their “sense of 
place” by focusing too quickly or exclusively on national or global issues. 
This is not to say that international and domestic issues are peripheral to 
place-based education, but that students should first have a grounding in 
the history, culture and ecology of their surrounding environment before 
moving on to broader subjects. Place-based education is often hands-on, 
project-based, and always related to something in the real world. 

Looking across four pedagogies 

All of these pedagogies sketched out above are teaching practices for the 
21st century. They are concerned with the art, science, and profession of 
teaching. They range from raising critical consciousness, focusing on 
personal liberation, challenging and transforming social conditions to 
challenging students to learn through engagement with real problems. And, 
students are taught to become problem solvers. Some of the pedagogies 
necessitate a shift in our educational institutions’ ways of doing-to address 
the immediate consequences of life in the 21st century. In addition, the 
intention is to increase interaction with other people and other cultures in 
ways that permeate students’ everyday experiences, and to help local 
communities by employing students and school staff in solving community 
problems. The approach is to promote learning that is rooted in the unique 
history, environment, culture, economy, literature, and art of a particular 
place. The students’ own “place” or immediate schoolyard, neighborhood, 
town or community.  

As we look across the pedagogies, we see a great deal that is academically 
effective for learning. Most of the ideas outlined are consistent with the four 
practices Sleeter and Grant (2009: 198) identify as unique to multicultural 
social justice education: 

First, democracy is actively practiced in the schools; second, students learn 
how to analyze institutional inequality within their own life circumstances; 
and third, students learn to engage in social action so they can change unfair 
processes. On this point, advocates of multicultural social justice education 
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do not expect students to reconstruct society/world, but they do expect the 
schools to teach students how to do their part in helping the nation/country 
achieve excellence and equity in all areas of life. Fourth, bridges are built to 
establish relations with various oppressed groups (e.g., people who are 
poor, people of color, LGBT and women) so collectively they can work 
together to advance their common interests. 

That said, I am still uncertain about educators’ attention and the attention 
inherent within these pedagogies toward students’ cultural history and their 
self-concept development and to what extent historical materials and 
artifacts from the students’ cultural background are included. It could be 
that my concern has very little ground. For certain, it seems plausible that 
the pedagogies that deal with oppressions use students’ local community as 
the learning site and encourage the use of social action that deals with 
students’ self esteem. But such does not have to be the case. Pedagogies can 
use colorblind examples that will limit discussions of oppression and not 
be inclusive of different oppressed groups. For example, ignore LGBT 
students and focus on students of color and not students who are not gay. 
Also pedagogies can be used that employ friendly and well-meaning 
phrases like “our country is a multicultural society”, “we are a nation of 
diversity”, and teach dominant group members in a host country to 
welcome immigrant groups, but at the same time strongly encourage 
immigrant groups to shed their culture, language and identity. Such 
pedagogies do not make a point of giving need attention to identity and 
self-concept development in a world society that has splintered into a 
“have and have-not society” and a society where “individualism” and “I got 
mine, you get your own” is increasingly becoming a part of the mainstream 
discourse. And, in countries immigrant groups are viewed as uniform, that 
is, without in-group diversity. With such perceptions individual 
characteristics, such as disability, sexual orientation, and socio economic 
status, along with group qualities such as language, ethnicity, and religion 
are not given meaningful attention.  

Regarding identity, Kenneth Hoover (1987: 46) contends “it is a thread 
that binds self and society”. In the case of African American youth, and youth 
I have met in many different countries, Daphna Oyserman & Kathy Harrison 
(1998: 282) state,  

[A]nswers to the “who am I?” question are likely to include both distinctive, 
unique features of the self one will become and also representations of 
oneself as a black person in America. That is, the self-concept is likely to 
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contain both personal identity and also racial identity-a sense of what it 
means to be both American and of African heritage”. 

Thus the extent to which pedagogies pay attention to “identity” is a point 
of major significance. Not much discussion about identity or its significance 
to teaching and learning is available in the on-line information examined for 
this paper. 

I am also troubled by the lack of attention given to the history of the 
students, especially students from oppressed groups. Yes, the above 
pedagogies argue for “engagement in real life problems” and “pay 
attention to students’ identity” and acknowledge others’ concerns, but the 
history of people of color is often underdeveloped, inaccurate and omitted 
(Grant & Grant, 1981; Wynter, 1990). Beverly Southgate (2000: 4) argues 
“[h]istory-the memories of things past-is of supreme importance in 
maintaining a sense of identity”, while Thomas Holt (1995: 9) contends, 
“historicity is crucial both in the sense of personal and collective memory 
and in terms of the constructs of the “non-self” that takes shape with its 
space: “One cannot conceptualize an individual consciousness, a self 
continuous from one time point to another, without a concept of history or 
memory”. Also, speaking about history, James Baldwin (1965: 47) says the 
following: 

For history […] is not merely something to be read. And it does not refer 
merely, or even principally, to the past, on the contrary, the great force of 
history comes from the fact that we carry it within us, are unconsciously 
controlled by it in many ways, and history is literally present in all that we 
do. It could scarcely be otherwise, since it is to history that we owe our 
frames of reference, our identities, and our aspirations. 

My argument is that we must make certain that students’ history is 
taken into account as we consider instructional pedagogy. We must both 
acknowledge and show appreciation for students’ cultural, social, and 
political histories. Continuously, we must ask the following: Are cultural 
contributions, social and political events significant to students’ history 
included? Does the development of a critical consciousness and personal 
liberation use students’ cultural, social and political history to support and 
encourage their learning? Does challenging students to learn through 
engagement with real problems include historically locating the problem in 
students’ cultural, social and political history in a way that not only 
presents the problem in the here and now, but also relates it to prevailing 
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problems that previous generations (i.e., great-grandparents) have had to 
deal with? 

In addition, in order for students to have positive interaction with 
people from other cultural groups demands that they first know the person 
in the mirror that looks back at them. They need know about the people 
that make up their community – their history, culture and contribution to 
the community way of life. Such is significant throughout the world, as the 
movement of people from one country to another for a better life is on an 
upswing. In addition, the migration within a country from one area (rural) 
to another (urban) is increasing; and vice versa. For example in the United 
States a good number of African Americans are moving south, back to 
southern states where they migrated from in the 1920s and 1930s. Starting 
in kindergarten, pedagogies need to be employed that help students to 
enter into engagements with others with a positive understanding of (first) 
who they are. This understanding hopefully will enable students to feel less 
threatened or not threatened (socially, economically and politically) when 
engaged in discussions about ethnicity, social justice, race and other human 
qualities that all students bring with them when they engage with others. 
That said fundamental to students’ learning is that they are taught with 
pedagogies that prepare them to do their part in helping their 
nation/country achieve excellence and equity in all areas of life. 

References 
Baldwin, J. (1965). Unnamable objects, unspeakable crimes. Retrieved December 9, 2009, 

from http://www.blackstate.com/baldwin1 
Burton, V.T. & Chadwick, S.A. (2000). Investigating the practices of student researchers: 

Patterns of use and criteria for use of Internet and library sources. Computers and Com-
position, 17 (3): 309-328.  

Critical Pedagogy on the Web. What is Critical Pedagogy? Retrieved January 9, 2011, from 
http://mingo.info-science.uiowa.edu/~stevens/critped/definitions.htm  

Foster, S. (2012). Brave new reference: A UW scholar weighs the credibility of Wikipedia. On 
Wisconsin, Summer, 113 (2): 14. 

Holt, T.C. (1995). Marking: Race, race-making, and the writing of history. The American His-
torical Review, 100 (1): 1-120. 

Hoover, K. (1997). The power of identity. Chatham, NJ: Chatham House. 
Grant , C.A. & Grant, G.W. (1981). The multicultural evaluation of some second and third 

grade textbooks: A survey analysis. The Journal of Negro Education, 50 (1): 63-74. 
Lowe, V. (2006). Study: College Students' Internet Use. Retrieved February 9, 2011, from 

http://www.imediaconnection.com/news/10466.asp 
Merriam-Webster (n.d.). Pedagogy. Retrieved February 16, 2014, from http://www 

.merriam-webster.com/dictionary/pedagogy 

34 



FOUR POPULAR PEDAGOGIES AND MULTICULTURAL SOCIAL JUSTICE EDUCATION 

2 

Mitra, A., Willyard, J., Platt, C. A. & Parsons, M. (2005). Exploring Web Usage and Selection 
Criteria among Male and Female Students. http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue3/mitra. 
html. Retrieved 9/2/11. 

Oyserman, D. & Harrison K. (1998). Implications of cultural context: African-American iden-
tity and possible selves. In J.K. Swim and C. Stangor (Eds.), Prejudice: The target's per-
spective (281-300). San Diego, CA: Academic Press. 

Pascoe, C., Applebee, A. & Clayton, P. (1996). Tidal wave or ripple? The impact of Internet on 
the Academic. Australian Library Review, 13 (2): 147-153.  

Problem-based Learning. Retrieved January 9, 2011, from http://userwww.sfsu.edu/ 
~rpurser/revised/pages/problem.htm 

Roznosh, R. (2011). Toward a cosmopolitan pedagogical practice. Retrieved June 13, 2012, 
from http://whataretheseideas.wordpress.com/2011/05/19/towards-a-cosmopolitan-
pedagogical-practice 

Sleeter, C.E. & Grant, C.A. (2009). Making Choices for multicultural education: Five approach-
es to race, class, gender. 6th Edition. New York: Wiley. 

Sobel, D. (2004). Place-based Education: Connecting classrooms and communities. Great Bar-
rington: The Orion Society.  

Southgate, B. (2000). Why bother with history. New York: Taylor & Francis. 
Wynter, S. (1990). “Do not call us Negroes”: How “multicultural” textbooks perpetuate racism. 

San Francisco: ASPIRE. 
 

35 





 

 

 

Confronting common sense assumptions and social exclusion: 
Transnational stories and call to action 

 
Beth Blue Swadener 

Arizona State University, USA 
Mark Nagasawa 

Erikson Institute, Chicago, IL, USA 
 

 

This chapter draws from collaborative projects in several national and local 
contexts, where our work has connected global neoliberal policies to local 
lives and experiences of children and families facing social exclusion, 
xenophobia, and various forms of oppression. Our scholarship is informed 
by several theories, including a Gramscian framework that situates 
struggles for social justice in the hegemonic context of pervasive neoliberal 
policies. In particular we apply his (1971) notions of common sense/good 
sense to raise possibilities for good sense alternative, even in the face of 
unintended consequences and powerful neoliberal hegemonies. Our 
interpretation of common sense is that this refers to an ideology that is 
accepted by many as true and which lies at the nexus of coercion and 
consent; however, when interrogated common sense is often revealed to be 
less coherent and more contradictory than might be apparent. Our view is 
influenced by the post-structural turn and the many tools provided by post-
modernism (as well as queer theory, critical race theory, postcolonial 
critique etc.). However, this does not mean abandoning a focus on relations 
of production and material conditions in people’s lives because of the 
contingency of knowledge and identities. We acknowledge, with McClaren, 
Fischman, Serra & Antelo, (2002), that power asymmetries exist and that 
coercion/consent dynamics are present in social relationships. Class 
politics and struggle matter. This applies to the constructions of the 
self/other or us/them and plays out at both micro and macro level in the 
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dynamics of social exclusion, racism, xenophobia and other forms of 
oppression. We further argue that a way out of the persistent structural/ 
post-structural dualism may lie in Gramscian attempts to acquire and share 
understandings of hegemonic structures towards “discerning critical hope” 
to engender individual and collective agency (Bozaelek, Leivowitz, 
Carolissen, & Boler, 2014).  

We also draw from feminist theory and moral arguments for action, 
interrogating the assumption that policies must exclude (Benhabib, 1999). 
Behabib sheds valuable light on our times and policies of inclusion and 
exclusion, where a focus on physical geography (i.e., defining and 
protecting nation-states) elides complex histories of injustice. She argues 
that a central tension that exists among contemporary liberal democracies 
is a rising awareness/discourse regarding human rights (in a general and 
idealized sense) and notions of self-determination, sovereignty, and 
“particularistic identities of nationality, ethnicity, religion, race, and 
language (by which one is said to belong to a sovereign people) [which] are 
asserted with increasing ferocity” (ibid: 710). Therefore, a critical project 
that we feel is relevant to understanding material conditions and 
transformational possibilities for Roma communities and diaspora is to 
carefully and reflexively examine,  

The citizenship and naturalization claims of foreigners, denizens, and 
residents within the borders of a polity, as well as the laws, norms and rules 
governing such procedures are pivotal social practices through which the 
normative perplexities of human rights and sovereignty can be most acutely 
observed (ibid: 711).  

Our chapter considers dimensions of us/them that involve gender, race, 
class, sexual identity and expression etc. and how these serve particular 
social and economic interests. This project is not simply an intellectual one. 
These analyses provide the fodder for a moral/ethical test: Sovereignty 
claims must be weighed against a people’s commitment to embodying 
human rights. Further, this test is more than a philosopher’s thought 
exercise. It becomes a departure point for action – in the case of this volume, 
action as allied others (Rogers & Swadener, 1999) with Roma communities 
and colleagues engaged in collaborative research and participatory action 
projects with socially excluded groups. 

38 



TRANSNATIONAL STORIES AND CALL TO ACTION 

4 

A special issue of Signs: Journal of Women in Culture and Society featured 
a special section on Romani Feminisms. In her essay “The possibilities of 
Romani feminism” Ethel Brooks (2012: 4) argues: 

For me, Romani feminism creates the possibility of a simultaneous call for 
and claiming of responsibility. For far too long, non-Romani “experts”–what 
some of us call gypsylorists– have dominated knowledge of Romani history 
and ways of being. In their judgment, tautologically, our “culture” explains 
our oppression, and our “salvation” would preserve their superiority over 
our historically and socially determined practices and situations. In this 
symposium, women displace gypsylorists, addressing questions and 
conundrums that are urgent and long-standing. 

The articles in this special issue raised questions about two broad issues 
“of concern to nation-states: belonging and transnationalism”. To further 
quote Brooks: “Although there are between 10 and 12 million Romani 
people in the world, with a million living in the US, our voices are rarely 
heard in scholarly or policy discourse”. That is why the symposium that led 
to this book, as well as the book itself, are so crucial in “opening up these 
larger questions of voice and violence, belonging and exclusions, and the 
liminalities of the nation-state” (ibid 5).  

Brooks (ibid 9) further argues that:  

At this moment of political and economic uncertainty, characterized by 
increasing neofacism, a crisis of capitalism, and multiple struggles for 
democracy, the Romani people have been the proverbial canaries in the coal 
mine […] suffering societal upheavals and waves of migration, experiencing 
an increasingly precarious existence as labor practices and land tenure 
grow less secure, confronting shifting modes of anti-Romani racism, and 
recollecting long histories of oppression.  

Given that other authors in this volume are experts and allies with, or 
members of the Roma community, we hope that examples from Kenya and 
US, particularly the state of Arizona and its regime of conservative and 
neoliberal legislation, will raise parallel issues and strategies that are 
relevant to those who are the focus of this book.  

The neoliberal turn in education and social policy  

Many have argued that education is no longer a public good and has been 
converted into a public/private commodity, reduced to measurable 
outcomes (Apple, 2004, 2006). Bloch and her colleagues (2003), among 
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others, describe this moment’s prevailing discourse as neoliberalism, a 
sometimes confusing and seemingly contradictory hybrid of classical 
liberalism, modern liberalism, libertarianism, and social conservatism 
indicated by calls for deregulation, operating governments like businesses, 
accountability, privatization, decentralization of government functions and 
an over-riding adherence to free market logics, while also forwarding social 
agendas through public policy (Morgen, 2001; Soto & Swadener, 2002; 
Swadener & Wachira, 2003). This discourse circulates through the 
generalized “global politics of educational borrowing and lending” (Steiner-
Khamsi, 2004) but critically through international agreements, funding-
related “structural adjustment” requirements, and Euro-American models 
of schooling promoted by the World Bank, the United Nations Children’s 
Fund (UNICEF), the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) and nongovernmental organizations.  

In her presidential address to the American Studies Association, Ruth 
Gilmore (2011: 250) discusses the relations among structural adjustment, 
security enhancement and the anti-state state. She observes that: 

the world is in political, economic, military, environmental, and ideological 
crisis. […] Wealth inequality in the United States is at record levels. The 
bottom 40 percent of earners have negative net worth while the top 20 
percent own 84 percent of everything there is to own. 

Gilmore described neoliberal structural adjustment policies, well known 
in Greece through the damaging consequences of austerity measures, as 
“designed to put the most possible weight on the backs of the most 
vulnerable people”, (ibid: 251). She views the rise in security work as “a 
natural outcome of the renovation and deepening of uneven development 
throughout the world”, (ibid: 252). The anti-state state refers to candidates 
running “against the state” in order to get elected and we would add, that 
corporate globalization that operates through trade agreements have long 
been anti-state and pro-hyper capitalism or Empire. Taken together, in 
many parts of the world, certainly including Greece, Kenya and the US, the 
current policies make the kinds of work being advocated in this volume 
increasingly challenging, though not impossible.  

Next, we turn to two brief cases in contrasting geopolitical contexts, in 
order to provide examples of neoliberal and conservative policy trends, 
common sense assumptions and unintended consequences.  
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Kenya: Unintended consequences of neoliberal policy  

Like many nations of the Global South, Kenya accrued large-scale debts to 
several multinational development banks, most notably the World Bank 
and the International Monetary Fund (IMF). Debt restructuring conditions 
and pressures from external donors have led to a number of cost-cutting 
“austerity measures” that have undermined what remains of a “welfare 
state” in Kenya and directly affected the majority of families raising children 
(Gakuru & Koech, 1995; Swadener, Kabiru & Njenga, 2000; Swadener & 
Wachira, 2003; Weisner, Bradley & Kilbride, 1997). Additionally, 
pressures of corporate globalization and free market-based trade 
liberalization, combined with urbanization and associated family 
dislocation, rising unemployment, government corruption and economic 
mismanagement, and a worsening national infrastructure, have adversely 
affected Kenyan families (Swadener, Wachira, Kabiru & Njenga, 2007). A 
number of recent national policy changes have affected education and 
early childhood provision; in particular, a new constitution, which has 
decentralized government and provided for more local control and free 
primary education policies, enacted in 2003.  

Kenya has long been a leader in early childhood education and care. In 
1984, the National Center for Early Childhood Education (NACECE) was 
established, in part for training preschool teachers, developing and 
disseminating appropriate curriculum, and coordination with external 
partners and other government agencies (Swadener et al., 2000). Preschool 
teachers are still employed through the Kenyan National Teacher Service 
Corps (as primary and secondary teachers in public schools are), although 
their training has for many years been facilitated by NACECE and the 
District Centers for Early Childhood Education (DICECE). In recent years 
early childhood policies in Kenya have reflected neoliberal trends, with far 
more private “academies” and sources of training, diploma courses, and 
non-governmental options to train preschool teachers. Most rural 
preschools have functioned on a Harambee basis, with a local community 
hiring the teacher, putting up the building, and providing other needed 
resources (e.g., feeding programs or health clinics).  

This situation reflects a frequent division, across national contexts, 
between preschool and primary education, in which preschool programs 
and teachers’ employment are private and locally governed. The impact of 
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free primary education has also been felt in the preschool sector, which has 
actually diminished in capacity and funding in the past decade with the rise 
in government investment in primary education. This is an example of 
Robertson’s (1994) idea of glocalization, wherein the globalized discourse 
of early education-as-economic development, intersects with local support 
for ECE and resource limitations exacerbated by austerity measures 
imposed by facets of the very same organizations that are promoting ECE. 
It also reflects a theme of common sense vs. good sense that is part of 
our analysis (Gramsci, 1971). Common sense refers to unquestioned, 
sometimes contradictory, expert-driven knowledge. However, within 
this are grains of folk wisdom, good sense upon which to build. In other 
words, the Education for All policy's common/good sense intentions of 
making primary education more affordable, if not fully free, has benefited 
many children, and even some illiterate adults. Overall, most agree that it 
has been well implemented and addressed an array of barriers to 
education for Kenya's children. While infrastructure and capacity issues 
(e.g., large class sizes and not enough teachers, desks or books) were issues 
in the early years of the free primary policy, these have largely been 
addressed and primary education has high enrollments in all but the most 
rural and pastoralist sections of the nation and among children with 
disabilities (of whom only about 10% attend school). An array of private 
academies and primary schools also flourish in the postcolonial 
meritocratic system (Nagasawa & Swadener, 2013).  

The free primary education was predicted to benefit more than 3 million 
children eligible for school who had been out of school due to numerous 
levies charged as part of mandated cost sharing. Early childhood education 
(ECE) enrollment stands at 35% of all eligible children and has increased 
gradually in recent years, although one initial impact of free primary 
education was to cause funding cuts to other programs, including preschool 
education. While free primary education was a welcome change, it 
happened rapidly and without needed infrastructure for absorbing the 
large number of students who entered or re-entered school. For example, 
there were insufficient classrooms, school furniture, or teachers for the 
influx of over one million new learners. Among the costs absorbed by 
families or guardians of students were textbooks, some instructional 
materials, uniforms, food, some textbook fees and testing fees, presenting 
barriers to many families, particularly to those in the slums and those hard 
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hit by HIV/AIDS, including the guardians of the over one million AIDS 
orphans in Kenya.  

Thus, among the unintended consequences of the free primary policy 
has been an erosion of support for preschool education, while the 
demands on children attempting to enter more highly ranked primary 
schools (through the Standard One interview, or screening assessment for 
school entry) have increased. These factors, among others, have led to 
increased demand for quality preschool, just when fewer resources are in 
this sector. Further complicating matters, was a major World Bank loan to 
Kenya in the mid-90s, which had common sense, actually “bad sense”, 
elements including investments in larger scale resource centers (e.g., 
computer centers in areas still lacking electricity or transportation to 
reach them), initial support of, but later undermining of NACECE and the 
DICECEs, with encouragement of privatization in the sector, etc. Many 
have lamented that the good intentions of investment in ECD has done 
lasting damage to what was initially a strong national early childhood 
system and now a fragmented and often underfunded one.  

Another policy tension in Kenya has been the regulation and monitoring 
of preschools in Kenya (through national guidelines, district/local school 
inspectors, and DICECE trainers). This reflects an interesting mix of 
indigenous and universal, mainly Western, common sense assumptions 
about child development, program “quality”, and “best practices”, with an 
emphasis on both building national identity in a culturally diverse society 
and joining the international community. Although it must be noted that 
while assumptions about universal “best practices” in early childhood 
education permeate Kenyan early childhood guidelines and training, they 
have not completely replaced traditional childrearing information (e.g., the 
values of using traditional weaning foods and mother tongue stories, the 
benefits of intergenerational care etc.), a testament to cultural resiliency.  

“Borderline insanity” in the American Southwest  

Contrast our Kenyan example of how transnationally circulated (early) 
education policies are informing national development with the State of 
Arizona, which exists in the global imagination as the cinematic locale of so 
many classic American Westerns and which presents a vivid case example 
of neoliberal hegemony’s expression in public policies that work in concert 
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to construct the “other” (Apple, 2004; Benhabib, 1999). Arizona has 
relevance to this collection because of its centrality in “cycles of conquest” by 
the Spanish Empire, Mexican Republic, and the US, which have contained, 
dislocated but not erased the region’s native peoples (Spicer, 1967). This 
cycle continues, making the state a particularly vivid case of the trans-border 
flow of people and the ongoing American colonial project as seen through a 
selection of public policies that reflect strains of American Nativism 
refracted through neoliberal lenses.  

Like other US states on the border with Mexico, Arizona has a highly 
porous, incomplete and therefore largely symbolic border fence that 
makes concrete the invisible line that divides the two nations; a physical 
representation of what a New York Times editorial called “borderline 
insanity” (Downes, 2013). This fence is the most visible example of a set 
of public policies that are not usually examined together: immigration, 
language, voting, social welfare, and education. Ball (1990) argues that 
policies project images of, and prescribe an ideal society, and they often do 
this through what he calls “policy ensembles, collections of related policies, 
[that] exercise power through production of ‘truth’ and ‘knowledge’, as 
discourses” (Ball, 2005: 48). In this instance the discourse can be identified 
as Nativist. While never a wholly mainstream movement, Nativism is a term 
typically applied to a relatively brief form of organized 19th c. American 
nationalism that (unironically) focused on the threat presented by European 
immigrants, although many historians have argued that these political 
activities are a part of a broader pattern of intolerance in the U.S. (e.g., 
Higham, 2002; Mandelbaum, 1964). The key idea here is how a collection of 
policies, an ensemble, makes hegemony and ideology visible, the analysis of 
which can lead to unveiling common sense towards acting upon good sense. 
While earlier we gave a general definition of neoliberalism that spoke of its 
hybridity as an ideology, Arizona’s brand leans towards its socially 
conservative dimensions.  

In 2010 the State Legislature enacted a law empowering local law 
enforcement agencies to police federal immigration laws if there was 
suspicion that a person being questioned was in the country illegally 
(Arizona Senate Bill 1070, 2010). Among the concerns that were raised 
about the law was the state’s incursion into immigration law enforcement 
which is the purview of the national government (US Department of Justice, 
2010) and the basis by which a local law enforcement officer would 

44 



TRANSNATIONAL STORIES AND CALL TO ACTION 

4 

question one’s citizenship (i.e., appearance, ability to speak English, 
accented English etc.; Liptak, 2012). The following year the State 
Legislature passed a law enabling the expanded construction of the border 
fence using private funding, interestingly an effort that has stalled (Arizona 
Senate Bill 1406, 2011; Vock, 2013). 

These laws were preceded by citizens’ initiative, 2004’s Proposition 
200: The Arizona Taxpayer and Citizen Protection Act (Arizona Secretary of 
State [AZSOS], 2004). Arizona is one of twenty-four US states that have 
constitutional provisions for voters to approve or reject laws outside of the 
typical legislative process (National Conference of State Legislatures INCSL 
2012). Proposition 200 encompasses multiple issues and bears quoting at 
length:  

This state finds that illegal immigration is causing economic hardship to this 
state and that illegal immigration is encouraged by public agencies within 
this state that provide public benefits without verifying immigration status. 
This state further finds that illegal immigrants have been given a safe haven 
in this state with the aid of identification cards that are issued without 
verifying immigration status, and that this conduct contradicts federal 
immigration policy, undermines the security of our borders and demeans 
the value of citizenship. Therefore, the people of this state declare that the 
public interest of this state requires all public agencies within this state to 
cooperate with federal immigration authorities to discourage illegal 
immigration. 

In addition to claiming that illegal immigration is incentivized by social 
welfare programs, threatens economic wellbeing, public safety, and 
ultimately the value of American citizenship, Proposition 200 put in place 
voting restrictions that required evidence of US citizenship (AZSOS, 2004). 
While this provision was later overturned by the US Supreme Court 
(Arizona et al. v. Intertribal Council of Arizona et al., 2013), this particular 
law is an illustration of a nodal point in this policy ensemble.  

The use of immigration policy to construct citizens and aliens has been 
closely tied to efforts in Arizona to make English the de jure (legal) official 
language, rather than just the de facto, common sense official language. For 
example, in 2000 the state’s voters passed initiative mandating English 
language immersion in public schools, declaring that “the English Language 
is the national public language of the United States of America and of the 
state of Arizona”, and that it was a “moral obligation” to provide children, 
“with the skills necessary to become productive members of our [emphasis 
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added] society. Of these skills, literacy in the English language is among the 
most important” (AZSOS, 2000). It is important to note that the US has no 
legally defined national language.  

One example of this ensemble’s effects can be seen in a 2012 incident, 
where a candidate running for City Council of the City of San Luis, which 
lies on the US/Mexico border, was removed from the ballot based on 
limited English proficiency –despite being an American citizen (Lacey, 
2012)–. This action rested upon a state law that describes eligibility for 
elected office, including the ability to speak, write and read English 
(Arizona Revised Statutes § 38-201) and a 2006, voter approved, 
amendment to the state constitution making English the state’s official 
language (AZSOS, 2006). Another example is a legal battle between the 
state Department of Education and the state’s largest school district, the 
Tucson Unified School District, over its Mexican American Studies middle 
and high school program, which was found to be in violation of a state law 
making it illegal for schools to:  
1. promote the overthrow of the United States government, 
2.  promote resentment toward a race or class of people, 
3.  design curricula primarily for pupils of a particular ethnic group, 
4.  advocate ethnic solidarity instead of the treatment of pupils as 

individuals. (ARS § 15-112; Administrative Law Judge Ruling No. 11F-
002-ADE, 2011)  
While our focus so far may seem like more an illustration of top-down 

notions of hegemony (coercion) and not particularly neoliberal, Arizona 
has been at the forefront of neoliberal social policy, such as school choice 
and privatization policies (Keegan, 1996; Nagasawa, 2010). The examples 
we provide have occurred within a broader, (inter)national shift towards 
neoliberal common sense that in the US has involved dismantling the 
1930s-1960s welfare state (Smith, 2007), racializing welfare programs 
(Quadagno, 1994), and the promotion of “market based” solutions to 
complex social problems (Apple, 2004; 2006; Winston, Burwick, McConnell 
& Roper, 2002).  
Closing reflection-Call to action  
As we asserted in the beginning of this chapter, class politics and struggle 
matter. This applies to the constructions of the self/other or us/them and 
plays out at both micro and macro level in the dynamics of social exclusion, 
racism, xenophobia and other forms of oppression. Single-issue efforts may 
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contribute to divisions that leave the state apparatuses intact. We further 
argue that a way out of the persistent structural/post-structural debate 
and dynamics may lie in Gramscian attempts to acquire and share 
understandings of hegemonic structures towards individual and collective 
agency. Collective agency, anti-oppressive alliances and other forms of 
resistance happen amidst discourses of citizenship.  

Citizenship is a contradictory and contested concept. Citizenship 
discourse can be problematic, particularly when associated with hyper-
nationalism and anti-immigrant policies, as reflected in our discussion of 
Arizona policies. It can be used to exclude and marginalize the “other”, even 
when they are long-time citizens of a nation, as in the case of Roma in 
Greece. Charles Lee (in press) constructs the notion of “ingenius citizens” 
as part of a larger project of social transformation. As he states:  

The project conceives of liberal citizenship as a cultural script –a routine 
and standard way of life brought into being by European capitalist 
modernity– and investigates how abject subjects can be understood as 
inventively disrupting and appropriating the script to generate more spaces 
of inclusion and belonging for themselves. By examining how these abject 
subjects use original and creative means (with the limited tools and 
resources that they have) to contest and negotiate more livable spaces in 
liberal democratic life, I suggest that they offer valuable lessons on how 
critical scholars and social activists may also be creative and innovative in 
their social activism and political intervention in order to generate 
transformative change in the most potent and surprising ways. 

Benhabib (1999) reminds us that citizenship is a concept that 
encompasses many dimensions: political membership, collective identity, 
and access to social rights and benefits. The privileges of political 
membership involve political participation, the right to hold offices, and 
most broadly right to decide questions of import to the collective. This 
power is one aspect of collective identity which, as shown by the Arizona 
case, can be exercised to define belonging based on supposed linguistic, 
cultural, ethnic, and religious commonalities which often rest on 
naturalistic assumptions of who is capable for both the responsibilities and 
benefits of citizenship, which include self-determination, the freedoms of 
speech, opinion, and association; and access to the supports offered by the 
(receding) modern welfare state: health care, housing, education, social 
welfare and insurance etc.  

Yet the treatment of aliens, foreigners, and others in our midst is a crucial 
test case for the moral conscience as well as political reflexivity of liberal 
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democracies. Defining the identity of the sovereign nation is itself a process 
of fluid, open, and contentious public debate: the lines separating “we” and 
“you”, “us” and “them”, more often than not, rest on unexamined prejudices, 
ancient battles, historical injustices, and sheer administrative fiat 
(Benhabib, 1999: 736).  

The unearthing and recognition of these subject positions and dynamics 
of “othering” reflect a crucial role for scholars to play, a set of actions within a 
broader strategy of scholarly activism or activist scholarship. In addressing 
the question “what is to be done?”, Ruth Wilson Gilmore (2011) answers the 
question in many ways, including “organize!”. As Lee (in press) asserts:  

To be sure, democratic agency is necessary and desirable. But when this 
democratic mode of political participation takes hold as the only (proper) 
way to imagine oneself as a citizen, it also forecloses a serious and open-
ended investigation of how marginalized people lacking access and 
resources may contest and resist in surprising and even unthinkable ways 
to improvise and expand spaces of inclusion and belonging, thus obtaining 
“citizenship” via other (i.e., not strictly democratic) routes.  

In an article titled “How to build a new world,” Naomi Klein (2013), 
author of The Shock Doctrine, which critiqued damaging neoliberal policies 
that exploit mass crises to benefit large-scale privatization, observed: 

When I wrote the book, I thought that just understanding how the tactic 
worked, and mobilizing to resist it, would be enough to stop it, but, I was 
wrong. Just knowing what is happening is not enough. It’s not even enough 
when you can mobilize millions of people in the streets to shout, “We won’t 
pay for your crisis”. Because let’s face it –we’ve seen massive mobilizations 
against austerity in Greece, Spain, Italy, France, Britain… We need you 
organizing skills. We need to figure out together how to build sturdy new 
collective structures in the rubble of neoliberalism (Klein, 2013: 43).  

In considering the way forward related to complex issues of Roma 
diaspora, and daily life in Greece, we are moved to go beyond critiques and 
protests of neoliberal policy and its unintended consequences. Issues faced 
by Roma communities demand embodied activism, ally strategies, and 
radical reframing –including the notion of abolitionism. In other words, we 
advocate a movement parallel in some ways to slavery abolition, prison 
industrial complex abolition, and other way movements that have embodied 
the struggle for human rights and dignity. We would argue that this 
movement and much of the organizing required must be led by Roma 
activists and that others of us can serve as “allied others” in the larger 
struggle. 
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Schools globally are wrestling to accommodate diverse student populations. 
Much of the challenge involves responding to increased immigration. In 
countries as disparate as Korea (Uhn, 2007), Greece (Vidali & Adams, 
2006), Italy (Ricucci, 2008), the U.S. (Suárez-Orozco, 2001), and Spain 
(Soriano & Ejbari, 2006), schools are struggling, often for the first time, 
with how to teach newly arrived students. At the same time, it is also 
imperative that schools respond proactively to historically marginalized 
communities in their own countries, such as Mapuche in Chile (Quilaqueo, 
2006), Maori in New Zealand (Bishop, Berryman, Cavanaugh & Teddy, 
2009), Dalits in India (Kumar & Kumar, 2005), and Roma in Europe (Katz, 
2005).  

It is not simply cultural difference that is at issue, however, but also 
disparities in status and power. Shields, Bishop & Mazawi (2005) use the 
term minoritized to refer to those who, while not always in the numerical 
minority, have been ascribed characteristics of a minority and are treated 
as if their position and perspective is of less worth. Exactly who counts as 
minoritized varies somewhat from country to country, but they generally 
include Indigenous students, students of color, students whose families live 
in poverty, and new immigrants whose parents have relatively low levels of 
schooling. Cummins (1986) argued that minoritized students can be 
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“empowered” or “disabled” by teachers and schools depending on the 
extent to which students’ cultures and languages are affirmed at school. 
Education empowers when students’ languages and cultures are included 
in its programs, the school collaborates with the community, education is 
directed toward reciprocal interaction, and evaluation is directed toward 
defense from failure. Education that does not do these things disables. 

Most teachers and most school curriculum, generally speaking, do not 
activate what minoritized students actually know. As a result, teachers who 
are unfamiliar with students’ lives outside the classroom may well assume 
their students know far less than they actually do, an assumption that feeds 
deficit thinking, negative stereotypes about minoritized students, and 
disabling education. For example, Rios-Aguilar (2010) found that the 
knowledge rewarded by schools in the US Northeast marginalizes knowledge 
Latino students bring to school from home, lowering their potential 
achievement in school. Students’ available social capital, their cultural 
origin, their language, and their history are important resources that can 
undergird their academic success (Portes, 1999), but how to connect 
educators with this knowledge is a tremendous challenge.  

We find the concepts of community and household funds of knowledge, 
and community cultural wealth, to be useful for this purpose. In this 
chapter, after elaborating on these concepts, we describe a project in 
southern Spain that investigated the potential of connecting educators with 
immigrant associations for the purpose of helping schools serve their 
rapidly diversifying student populations. 

Household and community funds of knowledge 

The concept funds of knowledge was applied to minoritized students 
beginning in the early 1990s. Anthropologists Vélez-Ibañez & Greenfield 
(1992: 313) defined funds of knowledge as “strategic and cultural 
resources that are the basis for learning. Households and communities, 
including those in impoverished neighborhoods, have organized funds of 
knowledge that people use in everyday life, and as children grow up, they 
become familiar with this knowledge through interaction with adults. 
Based on an extensive analysis of funds of knowledge common in Mexican 
households, Vélez-Ibañez & Greenfield argued that schools tend to ignore 
knowledge students have access to:  
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We argue that grasping the social relationships in which children are 
ensconced and the broad features of learning generated in the home are key 
if we are to understand the construction of cultural identity and the 
emergence of cultural personality among U.S.-Mexican children.  

Developing that concept in relationship to schools, González, Moll, & 
Amanti (2005: 72) defined funds of knowledge as “these historically 
accumulated and culturally developed bodies of knowledge and skills 
essential for household or individual functioning and well being”. They 
explained that “learning does not take place just “between the ears”, but 
is eminently a social process. Students’ learning is bound within larger 
contextual, historical, political, and ideological frameworks that affect 
students’ lives” (p. ix).  

Yosso (2005: 82) developed a similar concept she refers to as 
community cultural wealth. She applies cultural and social capital to low-
income communities of color, identifying six areas of capital one can find 
that support student learning and development: aspirational capital, family 
capital, social capital, navigational capital, resistant capital, and linguistic 
capital. She argues that shifting one’s focus from deficits of communities of 
color to cultural wealth within them “involves a commitment to conduct 
research, teach and develop schools that serve a larger purpose of 
struggling toward social and racial justice”. 

Educators can learn to access minoritized students’ funds of knowledge 
in various ways. Moll, Amanti, Neff & González (1992) taught teachers to 
listen and observe, then helped them plan household visits with families of 
a few of their students in order to gain insights about household knowledge 
that could be activated in the classroom (see also González, Moll & Amanti, 
2005). The approach of Moll, González, and their colleagues has been used 
in a variety of contexts. In the UK, for example, Cremin and colleagues 
(2012) designed Learner Visits in which teachers were repositioned as 
learners in households for the purpose of recognizing students’ engagement 
with literacy outside school. The researchers found that “the Learner Visits 
enabled them to develop new understandings about children’s literacy 
practices; they came to appreciate more about the young people’s 
capacities, desires and interests in the world beyond school” (2002: 111). 
In Spain, Saubich & Esteban (2011) taught teachers to combine interviews 
with art projects to access funds of knowledge of Moroccan students. 
Various projects have helped teachers link minoritized students’ funds of 

53 



PART ONE | THE ROAD TO INCLUSION 

knowledge with academic subject areas such as mathematics (González, 
Andrade, Civil, & Moll, 2001), literacy (Moje, et al., 2004), and writing 
(Dworin, 2006). 

Teachers can also learn to access community funds of knowledge or 
cultural wealth through community-based organizations that represent 
minoritized communities. Immigrant associations, for example, are spaces 
where solidarity among immigrants is promoted, and where the 
construction of cultural identity that bridges the home country and the 
adopted country is supported (Sipi, 2000). In such associations, immigrants 
share experiences in the new life cycle they have begun, while renewing 
interactions with their home country, through mediation and dialogue 
(Soriano & González-Jimenez, 2010). Other kinds of community-based 
organizations might include grassroots recreation centers or health clinics, 
churches and other religious institutions, and community-development 
organizations (Warren, Hong, Rubin, & Uy, 2009). 

Community-based organizations of immigrant and other minoritized 
groups share general characteristics. They serve as a meeting place where 
community members can share and expand their culture, customs, 
histories, experiences, and values (Fernández et al., 2002). They support 
the affirmation of community members’ identities, and development of 
collective identities and coexistence, and they satisfy the need to be 
together in what otherwise may feel like an alien environment (Nga-Wing, 
2008; Pérez & López, 2003). Community-based organizations represent an 
exercise of active citizenship to improve the quality of life of the 
community (Soriano, 2005; Krasner & Pierre-Louis, 2009). They help 
families learn to negotiate dominant social institutions, including schools 
(Nga-Wing, 2008). Community-based organizations also have an 
educational and socializing function (Soriano, 2005): they transmit values 
of solidarity, philanthropy and tolerance; and they are a venue for 
increasing public awareness about the social problems of the community, 
and for influencing policy. 

Community-based organizations, which know and represent the culture 
of the minoritized community, can provide support in schools by helping 
teachers recognize students as members of a culture with a heritage, on 
which new academic meanings and knowledge must be built (Soriano & 
González-Jimenez, 2010). At the level of preservice teacher preparation, 
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there has been quite a bit of work connecting preservice teachers with 
community-based organizations to help them learn to access community 
and household funds of knowledge (e.g., Boyle-Baise, 2002; Noel, 2006; 
Sleeter, 2000). While teachers and schools recognize the benefits of family 
involvement (Henderson & Mapp, 2002), one finds far fewer reports of 
processes connecting teachers with minoritized communities. One thing 
the literature suggests is that such efforts depend on leadership at the level 
of the school and school district (Sanders, 2009). 

We explored the potential of community-based organizations, 
immigrant associations in this case, to act as brokers between immigrant 
students and their families, and the schools, in a region in which the idea of 
community and family funds of knowledge was new. 

Exploring the viability of connecting immigrant associations with 
educators 

In southern Spain, schools have enrolled immigrant students since the 
1990s. The 1970s marked an important milestone in the history of Spanish 
migration, when the number of Spaniards emigrating to work elsewhere 
decreased significantly, while the number of immigrants arriving in Spain 
in search of work and a more decent way of life increased. By 2008, there 
were 4,473,499 foreign residents in Spain (Ministry of Labor and 
Immigration, 2009), and 5,363,688 four years later (Ministry of 
Employment and Social Security, 2012). With the arrival of immigrant 
families from different geographic locations, Spanish schools now enroll 
students from the Maghreb, sub-Saharan Africa, South America, Asia, 
eastern Europe and northern and central Europe. In southern Spain there 
are primary and secondary schools where immigrant students represent 
over 60% of the enrollment. 

In 2004, at the request of Senegalese immigrant associations, we began 
to work with them and with Moroccan associations. As we became more 
familiar with them, we found well-educated persons in representative 
offices, many with university degrees earned in their home countries. At 
the same time, in our research in schools, we observed that teachers always 
complained about ignorance of the culture of new students, their ways of 
life, their language, their curricular level etc. Added to this, the new families 
stayed away from the school (Soriano, 2007, 2008).  
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Our knowledge of immigrant associations and of the schools’ situation 
invited us to study a possible approach linking the two. Using qualitative 
research, we sought to find out in what ways immigrant associations saw 
themselves potentially contributing to schools, and the willingness of 
teaching staffs to collaborate with them on behalf of the education of 
children and youth.  

Fifty-five members of immigration associations participated: 48 were 
interviewed and 7 took part in a focus group. The immigrants represented 
3 Moroccan associations, 2 Senegalese associations, 2 associations from 
Russia, 1 federation of immigrant associations, and 1 association of 
immigrants from each of the following: Mali, Guinea Bissau, Guinea 
Conakry, Ghana, Mauritania, Pakistan, multiple African countries. We asked 
interviewees to discuss their association’s origin and background, goals, 
activities and projects, and the nature of cooperation with schools the 
association had experienced or would be willing to experience. We asked 
the focus group to discuss values and attitudes native Spanish parents 
teach their children about immigrants, problems between immigrant and 
native students, and possibilities for immigrant associations participating 
in schools. 

Thirty-two educators were interviewed: 16 directors and 16 teachers 
from infant, primary, and secondary schools located near at least one 
immigrant association. We asked about personal background, experience 
with immigrant associations in the school, perceptions of the benefits or 
potential of such cooperation, and possible repercussions of participation 
of immigrant associations on relationships between immigrant and native 
children.  

Proposals for intervention by the immigrant associations  

Based on the problems of relationships in the social and school 
environments between different ethnic and cultural groups, the 
immigrant associations proposed participating in the schools as 
intercultural mediators among native and immigrant students, 
teachers, and families. They believed that development of intercultural 
mediation directed at native and immigrant students from very early 
ages will lead to coexistence among students from the different 
cultural groups that share the school environment, and suppression of 
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native Spanish children’s negative, stereotyped attitudes toward 
immigrants. Toward that end, they proposed two types of collaboration 
with schools. 

First, they proposed assisting teachers in designing intercultural 
programs and activities that prepare native children to accept immigrants 
from a very early age. In the words of one interviewee:  

Native children must also be prepared to accept the immigrant, whether 
through intercultural activities or programs. First deal with adaptation to 
the knowledge and coexistence of cultures and then go on to inclusion. They 
are two different stages that we must work on in immigrant and native 
children from an early age. This does not mean that all of the students are 
going to accept immigrants. We will fail with some, but not with others. It is 
important to work with the stereotypes they have toward us. The 
associations can cooperate in this change of negative attitudes toward the 
immigrant.  

Second, they proposed offering awareness activities, such as showing 
movies about immigration and introducing immigrants’ cultural symbols in 
the schools. One explained:  

We have a school awareness project that would be taken to the classrooms 
and even to the University in an attempt to make the students aware, to 
show what immigration is by showing movies. We are not different people. 
We have come from our country in search of work here. An initiative to 
make people aware and accept the immigrant.  

Representatives of the various immigrant associations pointed out the 
need for an intercultural mediator (which could be themselves) of the same 
background as the immigrant children in the school. They believed that 
seeing people in the school belonging to the same cultural group has 
positive repercussions on the self-esteem of the immigrant child, on his or 
her expectations for the future, and on the value native children give 
minority groups. They also pointed out that cultural mediators who are the 
same nationality of the child know the immigrant’s culture the best and can 
intervene in solving cultural conflicts. 

Interviewees agree that one of the greatest problems teachers have is 
finding time to work as a group to design an intercultural curriculum. 
Moreover, teachers need knowledge of their students’ cultural 
backgrounds because they think that the presence of immigrant students 
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has a negative repercussion on the academic progress of the native 
Spanish students. One commented: 

I have been a mediator for two years in Roquetas de Mar. The problem is 
that Spanish teachers are not well enough prepared to attend to this group, 
and the biggest problem is that the teachers do not integrate the immigrant 
educationally or socially. For example, they say that spending time with an 
immigrant student holds up native students academically, and neither do 
they do anything for immigrant and native students to play together during 
recess.  

So, the association representatives think they should support and 
cooperate with the schools in any activity that enables inclusion of their 
own community’s children and their coexistence with native children. They 
proposed cooperating by providing teachers with materials and resources 
that foster development of intercultural exchange. They can also carry out 
awareness activities and give the teachers artifacts from the countries the 
young immigrants come from. They insisted on training teachers in the 
customs and cultures of the home countries of the immigrant students.  

They also believed that a cultural mediator should be the bridge 
between immigrant parents and the teachers. As a representative of a 
Russian association put it: 

I think the immigrant associations can participate directly in the schools, for 
example, we can go tell them about our experiences or take mothers there 
who can tell stories. This way, more communication is established between 
them (immigrants and natives).  

The immigrants viewed one of the greatest obstacles confronting the 
immigrant student as the “bad” family education that native students 
receive. They described Spanish families as teaching negative attitudes and 
stereotypes about immigrants by talking to their children pejoratively 
about immigrants’ customs and the way they dress. For example, one said: 

When the children are small, that is, in infant education, there are no 
problems, but when they grow up, the problems begin. When they are ten 
years old, both immigrant and native children begin to form rival gangs. 
This is due to the negative education about the immigrants that the native 
children receive. It is curious to hear the children in infant education say 
that there are “Moros (Moors) and Blacks” in their class when they still do 
not know the difference between colors… I think the problem is in the 
families, since they inculcate negative behavior in the children. 
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The associations proposed using intercultural mediation to bring about 
a change of attitude in the native parents. One gave this example:  

Horrible, horrible […] Native parents educate their children to reject our 
culture and create bad stereotypes of us from the time they are very small. 
They tell them things about the way we eat and the way we dress, and make 
the children afraid of us. And not to mention our religion, they think we are 
all fanatics… These are things that the immigrant associations should work 
on through mediation with the parents. 

The association representatives were also very interested in working 
with immigrant families to stress the importance of their children going to 
school every day, and to involve families in the education of their children, 
increase family participation in school activities, and establish bonds 
between immigrant parents, native parents and the school.  

In summary, we found the immigrant associations to be not only very 
willing to work with the schools, but also resourceful in the ideas they 
proposed for working with students, teachers, and families. 

Proposals by teachers and directors 

The teachers and directors seemed receptive to various ways immigrant 
associations might work with people in the schools, including students, 
families, and the teachers themselves. The teachers would like the 
associations to collaborate in activities for receiving immigrant students at 
the beginning of the school year, particularly to help the students 
understand how the school functions. They proposed that the immigrant 
associations act as mediators between immigrant students and the 
teaching staff regarding the various cultural obstacles that teachers come 
up against while teaching.  

Teachers suggested that the associations could collaborate in the design 
of activities that promote inclusion of immigrant students in the school 
environment. For example, they could offer Spanish courses in the school 
after school hours since, as one teacher put it, “many of the children come 
here not knowing Spanish and the associations should try to help us to get 
them to learn Spanish”. They could offer activities to promote self-esteem 
and improved attitudes in immigrant students; one teacher explained it 
this way:  
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It is important for the student to see that his culture is valued, for example, 
the association can come and perform some kind of activity about their 
culture, then the immigrant student sees that his culture is valued because 
native students participate, ask about and take interest in it. We definitely 
consider this sector important, breaking down the predominance of the 
Spanish culture. It is a reference because the immigrant students see that 
they are persons that are not just coming to school to receive, but also to 
give, […] they are seen as persons who can contribute something. 

Teachers suggested that immigrant associations could lead activities 
among immigrant and native Spanish students. As one explained: “Look, 
contact between ‘different’ people does a lot, it changes our stereotypes 
and behaviors, and makes us speak well about immigrants to other people 
of our own culture”. They believed immigrant associations should promote 
coexistence and knowledge exchange between cultures in order to change 
attitudes, reduce prejudice toward immigrants, and bring the different 
cultural groups closer together, as one said, “so the native students see the 
immigrant as just another person and not as an immigrant”.  

Teachers suggested how immigrant associations might help to 
educate native Spanish students. Guest speakers at school could tell 
stories of their lives, that is, why they emigrated, social-employment 
and economic characteristics of their countries, their first years in Spain 
etc. Immigrant associations could organize activities in which they 
explain and teach the main aspects of their culture such as values and 
ways of living, using pictures, objects, video, traditional stories, and 
cooking. They believed this kind of narration would change attitudes 
and prejudices natives have toward immigrants.  

Teachers viewed immigrant associations as potentially supporting their 
own teaching by providing resources on other cultures. The teachers said it 
should be the associations themselves that give them materials on the 
culture of the students’ countries. In the words of one teacher, for example: 

If we have Moroccan children, we can work with the Moroccan associations 
so they can bring us things. Romania has that newspaper that I told you and 
the last issue came with a book they have published, written by Romanian 
poets in Spain, and we can use it. 

 Teachers also believed the immigrant associations could help them 
learn features of immigrant students’ culture. Teachers emphasized that 
immigrants can be the ones that tell the teacher about circumstances 
surrounding the students. 
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The educators believed the associations should be a bridge between the 
schools and the immigrant students’ families. They believed the associations 
should try to change the attitudes of immigrant families toward the 
educational system, such as explaining to parents how important it is for 
their children to finish their compulsory studies, informing parents about 
the characteristics of education their children are receiving, motivating 
parents to inculcate study habits and responsibility for learning in their 
children, and advising parents about the importance of their relationship 
with the school. The teachers pointed out that improved family attitudes, 
including interest in the education their children are receiving, has to be 
accompanied by increased participation of the parents in the schools. 
Teachers proposed that parents can participate in the schools by giving 
talks about their country, culture, and language. A basic idea that all of the 
teachers underscored throughout the interviews was the urgent need for 
immigrant associations to develop functions that bring immigrant parents 
closer into school life. 

Finally, educators proposed that the immigrant associations intervene 
with native Spanish families, first by carrying out awareness activities that 
address attitudes and prejudices the native families have against the 
presence of immigrant students in the schools, and by organizing activities. 
A director told us:  

It would not be a bad idea for there to be a connection among the parents. It 
is important for the different cultures to know and respect each other. I 
think that is the most important problem. That they find out about the 
customs, different religions, the different ways of seeing life and being able 
to contribute what each of them has good in them and reject what is bad.  

We were heartened that the educators and the immigrant association 
representatives suggested similar ways in which the associations might 
collaborate with the schools. At the same time, it appeared that the 
educators placed more burden on the associations to solve problems and 
educate about differences than they placed on themselves to learn about 
the backgrounds and funds of knowledge of the communities. 

Collaboration between schools and immigrant associations 

After completing the study, two secondary schools that had participated in 
the interviews agreed to carry out collaborative work, each with an 
immigrant association in the region. Schools were put in contact with 
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members of the community, through the associations –Moroccan, in this 
case– which were familiar with the social and economic realities of the 
students’ country of origin, and which live these realities as well. The 
projects also included families in the immediate social environment.  

Working with the immigrant associations, the schools developed several 
activities. Classes for immigrant mothers to learn the Spanish language and 
the Spanish education system, taught by native Spanish mothers, were 
organized and provided. Similarly, classes for non-Arabic speakers to learn 
Arabic were organized. Several activities related to the school curriculum 
took place, including study of migration, intercultural lectures in the 
classroom, expositions of intercultural instruments, interreligious dialog, 
creation of an edition of a school magazine, study of peace and inclusion, 
and study of historical memory of when the Spanish were emigrants. 
Entertainment and culinary encounters between teachers, families, 
immigrant associations, and students were put on. Notebooks including 
stories, songs, games, and recipes of the various nationalities of the 
students, and notebooks about customs and different religious bases of the 
students, were developed. Travel for meetings with Moroccan schools was 
provided. Assorted other activities were also carried out, such as an 
intercultural week, a radio program, and a film forum.  

Implications of this work 

The concept of funds of knowledge (González, Moll & Amanti, 2005) offers a 
way of reframing how educators think about and work with students from 
minoritized communities and their families, by drawing attention to the 
stocks of knowledge families and communities teach their children. 
Regardless of whether one is speaking of immigrants or minoritized groups 
indigenous to an area, we find this to be a powerful concept that can help 
teachers view their students and their families as knowledgeable, 
purposeful, and capable of future learning. Indeed, prior research has 
confirmed its power and wide applicability (Cremin et al., 2012; Dworin, 
2006; González, Andrade, Civil, & Moll, 2001; Moje et al., 2004; Saubich & 
Esteban, 2011). While Moll & González emphasized teachers learning 
through family visits, others have emphasized teachers learning through 
engagement with community-based organizations (Boyle-Baise, 2002; 
Noel, 2006). 
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With the arrival of immigrants to southern Spain, numerous schools 
suddenly have students of different nationalities, experiences, religions, 
languages and customs. Like in many other countries, this phenomenon is 
relatively recent, and the schools need new ways of understanding how to 
respond to their minoritized students. We saw collaboration between the 
schools and neighboring immigrant associations as having the potential 
to engage educators with the funds of knowledge their immigrant 
students bring. To figure out how schools and associations viewed the 
potential of collaboration, we interviewed 55 individuals representing 16 
different immigrant organizations, and 32 educators in schools located in 
the zone of the most immigration. We found that teaching staff and 
immigrant association representatives agreed that the school’s doors 
must be opened to allow the immigrant associations to come in and 
become involved, facilitating entry of new languages and cultures into 
academically monocultural schools and curriculum. It is very significant 
that the teaching staff and the immigrant associations separately agreed, 
giving very similar reasons for these associations to make contributions 
and cooperate with teachers. Following the study, two secondary schools 
engaged in such collaboration, apparently opening themselves to 
immigrant funds of knowledge, involving teachers, students, parents, and 
immigrant association representatives in sharing and learning. 

What of the schools that participated in the interviews but not in 
follow-up collaborative activities? Three factors may have been at work. 
First, as noted earlier, while the educators expressed great interest in the 
immigrant associations coming into the school and helping them with 
challenges and problems they were facing, many of the educators’ 
suggestions did not necessarily directly involve teachers in working 
collaboratively alongside them, nor learning from them outside the 
school. For example, the teachers wanted the immigrant associations to 
improve immigrant students’ attitudes about school, and to come into the 
classroom as guests to teach native Spanish students about their cultural 
backgrounds, but appear not to have asked how their own classrooms 
might be more inviting to immigrants on a day to day basis. Second, even 
if some of the teachers were enthusiastic about collaborating with 
immigrant associations, Sanders (2009) found that leadership at the 
school and school district level is very important for making collaboration 
actually happen. For example, the head of one of the secondary schools 
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that did engage with a Moroccan association was highly enthusiastic 
about such engagement and made sure that it happened in an ongoing 
way in his school. Nonetheless, while some schools may be more ready 
than others to begin such collaboration, the interviews show that both the 
educators and the immigrant associations could see value in doing so. A 
third factor favored the collaboration of these two schools with the 
association of Moroccan immigrants: there is a high concentration of 
Moroccan immigrants in the town where the schools are, and this high 
concentration is also present in the school. In these two secondary 
schools the percentage of immigrant students is 70%. Trueba (2002), in 
line with Sanders (2009), argued that principals and teachers were the 
new leaders in this situation. In the communities served by other schools, 
the concentration of immigrants was simply not as high. 

How might this case that explored linking schools with immigrant 
community based organizations for accessing funds of knowledge inform 
other schools that serve students from minoritized communities? And 
particularly, what implications might it have for schools serving non-
immigrant minoritized children and youth, such as Roma? Hate toward the 
other has become a sign of identity in many of the 28 EU countries, 
according to Abellan and Mora (December 15, 2013). European 
governments favor apartheid, with school segregation of Roma being a 
problem that affects all of eastern Europe. In the Czech Republic the 
situation is exacerbated by schools viewing many Roma children as having 
“mild mental disabilities”. In western Europe, governments of countries 
like the Netherlands, Austria, France, Belgium and the UK have spent years 
trying to turn Roma into the scapegoat for the economic crisis. In Spain, 
however, interventions with Roma adolescents by universities and NGOs 
present a different picture. These interventions take into account the funds 
of knowledge –the cultural traditions– of this ethnic minority and the 
involvement of Roma teachers in their education (Soriano, Franco & 
Sleeter, 2011). As a result, there is a decrease in school absenteeism, and an 
increased interest of Roma children and parents who perceive the school as 
a knowledge space that empowers their inclusion and ends their 
marginalization.  

Perhaps the greatest implication of the study reported in this chapter is 
that community representatives want to work with the schools because 
they want their children to succeed and feel welcome there. We found them 
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very resourceful in the kinds of activities they proposed. Likewise, we 
found the teachers, perplexed about how to handle their new students, 
wanting help and viewing community representatives as potential helpers. 
Both sides seeing value in collaboration, however, does not necessarily 
make collaboration happen. Someone needs to take leadership in bringing 
community representatives and educators together, and in facilitating 
collaborative work.  

We suggest that the concepts of funds of knowledge and community 
cultural wealth have great value, regardless of setting and regardless of 
which minoritized groups are under consideration. Perhaps the best way to 
begin to help teachers access this knowledge is to ask the teachers and 
representatives from community organizations, as we did, what kind of 
prior experiences they have had with each other, and what kind of 
collaboration they might see of value. Through this process, the 
participants themselves may well suggest next steps. 

References 
Abellan, L. & Mora, M. (2013). El fantasma del racismo recorre otra vez Europa. El País In-

ternacional. Retrieved December 15, 2013, from http://internacional.elpais.com/ 
internacional/2013/12/13/actualidad/1386957538_177854.html 

Bishop, R., Berryman, M., Cavanaugh, T. & Teddy, L. (2009). Te Kotahitanga: Addressing ed-
ucational disparities facing Maori students in New Zealand. Teaching and Teacher Edu-
cation, 25: 734-742. 

Boyle-Baise, M. (2002). Multicultural service learning. New York: Teachers College Press.  
Cremin, T., Mottram, M., Collins, F., Powell, S. & Drury, R. (2012). Building communities: 

Teachers researching literacy lives. Improving Schools, 15(2): 101-115. 
Cummins, J. (1986). Empowering minority students: A framework for intervention. Harvard 

Educational Review, 56: 13-86. 
Dworin, J.E. (2006). The Family Stories Project: Using funds of knowledge for writing. The 

Reading Teacher 59(6): 510-520. 
Fernández Prados, J.S., Navas, M.S., García, M.C., Sánchez, J., Pumares, P. & Rojas, A.J. (2002). 

El asociacionismo inmigrante en Andalucía: diferentes perspectivas. In L. Serra (Eds.), II 
Seminario de Investigación de la Inmigración Extranjera en Andalucía. Sevilla: Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias. Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía. 275-289. 

González, N., Andrade, R., Civil, M., & Moll, L. (2001). Bridging funds of distributed 
knowledge: Creating zones of practices in mathematics. Journal of Education for Students 
Placed at Risk, 6(1-2): 115-132. 

González, N., Moll, L., & Amanti, C. (Eds.), (2005). Funds of knowledge: Theorizing practices in 
households, communities, and classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Henderson, A.T. & Mapp, K.L. (2002). A New wave of evidence: The impact of school, family, 
and community connections of student achievement. Austin, TX: Southwest Educational 
Development Laboratory. 

65 



PART ONE | THE ROAD TO INCLUSION 

Katz, S.R. (2005). Emerging from the cocoon of Romani pride: The first graduates of the 
Gandhi Secondary School in Hungary. Intercultural Education, 16(3): 247-261. 

Krasner, M. A. & Pierre-Louis, F. (2009). Social capital and educational organizing in low 
income, minority, and new immigrant communities. Education and Urban Society, 41(6): 
672-694. 

Kumar, A., & Kumar, S., (Eds.) (2005). Dalit studies in higher education. Delhi: Deshkal Pu-
blication. 

Ministry of Labor and Immigration (2009). Extranjeros con certificado de registro o tarjeta 
de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2008. Madrid: Secretaría de Estado de 
Inmigración y Emigración. 

Ministry of Employment and Social Security (2012). Extranjeros residentes en España. Re-
trieved September 30, 2012, from http://extranjeros.empleo.gob.es/es/estadisticas 
/operaciones/con-certificado/201209/Principales_resultados_30092012.pdf 

Moll, L.C., Amanti, C., Neff, D., & González, N. (1992). Funds of knowledge for teaching: Using 
a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory into Practice, 31(2): 
132-141. 

Moje, E.B., Ciechanowski, K.M., Kramer, K., Ellis, L., Carrillo, R., & Collazo, T. (2004). Working 
toward third space in content area literacy: An examination of everyday funds of 
knowledge and discourse. Reading Research Quarterly, 39(1): 38-70. 

Nga-Wing, A.W. (2008). “They see us as a resource:” The role of a community-based youth 
center in supporting academic lives of low-income Chinese American youth. Anthropolo-
gy & Education Quarterly, 39(2): 181-204. 

Noel, J. (2006). Integrating a new urban teacher education center into a school and its com-
munity. Journal of Urban Learning, Teaching, and Research, 2: 197-205. 

Perez, L. & López, J. (2003). El Tercer Sector en España. Madrid: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

Portes, P. (1999). Social and psychological factors in the academic achievement of children 
of immigrants: A cultural history puzzle. American Educational Research Journal, 36(3): 
489-507. 

Quilaqueo, D. (2006). Valores educativos mapuches para la formación de personas desde el 
discurso de kimches. Estudios Pedagógicos 32(2): 73-86. 

Ricucci, R. (2008). Educating immigrant children in a “newcomer” immigrant country: A 
case study. Intercultural Education, 19(5): 449-460. 

Rios-Aguilar, C. (2010). Measuring funds of knowledge: Contributions to Latina/o students’ 
academic and nonacademic outcomes. Teachers College Record, 112(8): 2209-2257. 

Sanders, M. (2009). Collaborating for change: How an urban school district and a communi-
ty-based organization support and sustain school, family, and community partnerships. 
Teachers College Record, 111(7): 1693-1712. 

Saubich, X. & Esteban, M. (2011). Bringing funds of family knowledge to school: The Living 
Morocco Project. REMIE – Multidisciplinary Journal of Educational Research, 1(1): 79-
103. 

Shields, C.B., Bishop, R., & Mazawi, A.E. (2005). The Impact of Deficit Thinking on Education. 
New York: Peter Lang. 

Sipi, R. (2000). Las asociaciones de mujeres, ¿agentes de integración social? Papers, 60: 355-
364. 

Sleeter, C.E. (2000). Strengthening multicultural education with community-based service 
learning. In C. O'Grady (Ed.), Integrating Service Learning and Multicultural Education in 
Colleges and Universities (pp. 263-276). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

66 



TRANSNATIONAL STORIES AND CALL TO ACTION 

4 

Soriano, E., (2005). Diagnóstico de la identidad cultural en escuelas multiculturales e 
intervención educativa. In E. Soriano (Ed.), La Interculturalidad como Factor de Calidad 
Educativa (pp. 175-208). Madrid, Spain: La Muralla, S.A. 

Soriano, E. (2007). Convivir entre culturas: un compromiso educativo. En E. Soriano (Ed.), 
Educar para la Convivencia Intercultural (pp. 99-126). Madrid, Spain: La Muralla, S.A. 

Soriano, E. (2008). Formando ciudadanos para ejercer la democracia. En E. Soriano (Ed.), 
Educar para la Ciudadanía Intercultural y Democrática (pp. 111-133). Madrid, Spain: La 
Muralla, S.A. 

Soriano, E. & Ejbari, N. (2006). La práctica de la mediación intercultural. In E. Soriano Ayala, 
A.J. González Jiménez, & M.M. Osorio Méndez (Eds.), Conviviencia y Mediación Intercultural 
(pp. 157-162). Almería, Spain: Editorial Universidad de Almería. 

Soriano, E., Franco, C., & Sleeter, C. (2011). The impact of a values education programme for 
adolescent Romanies in Spain on their feelings of self-realisation. Journal of Moral 
Education, 40(2): 217-236. 

Soriano, E. & González-Jimenez, A. (2010).  El poder educativo de las asociaciones de 
inmigrantes en las escuelas multiculturales.  RELIEVE, 16(1). Retrieved from 
http://www.uv.es/RELIEVE/v16n1/RELIEVEv16n1_3.htm 

Suárez-Orozco, M.M. (2001). Globalization, immigration, and education: The research agen-
da. Harvard Educational Review, 71(3): 345-365. 

Trueba, H. (2002). Lideres de ayer frente a los problemas de hoy: corrientes mundiales 
migratorias y las consecuentes relaciones interculturales, interetnicas e interraciales. En 
E. Soriano (Ed.), Interculturalidad: Fundamentos, Programas y Evaluación. Madrid: La 
Muralla, S.A. 

Uhn, C. (2007). Toward a multicultural society? Korea Journal, Winter, 5-7. 
Vélez-Ibañez, C.G. & Greenfield, J.B. (1992). Formation and transformation of funds of 

knowledge among U.S.-Mexican households. Anthropology & Education Quarterly, 23(4): 
313-335. 

Vidali, E.L. & Adams, L.D. (2006). The challenges of globalization: Changes in education policy 
and practice in the Greek context. Childhood Education, 82(6): 358-362. 

Warren, M.R., Hong, S., Rubin, C. & Uy, P.S. (2009). Beyond the bake sale: A community-
based relational approach to parent engagement in schools. Teachers College Record, 
111(9): 2209-2254. 

Yosso, T.Y. (2005). Whose culture has capital? A critical race theory discussion of communi-
ty cultural wealth. Race Ethnicity & Education, 8(1): 69-91. 

 

67 





 

 

 
 

 

PART TWO 
ROMA IN EDUCATION 

 
 
 

[69] 





 

 

 

Gypsy and Traveller mothers as agents of change  
in their children’s education in England, UK  

Kalwant Bhopal 
University of Southampton, UK  

 
 

This chapter will explore the views of fifteen Gypsy and Traveller women 
on their children’s education. The research aims were to examine how 
mothers felt about their children’s education and the extent to which they 
wanted their children to continue from primary into secondary and higher 
education. The research is based on in-depth interviews conducted with 
fifteen Gypsy and Traveller women who were all living on one Traveller 
site based on the South coast of England, UK. The women were selected 
through the Traveller Education Service which worked in conjunction with 
the local primary and secondary school. The findings suggest that mothers 
demonstrated positive attitudes towards their children’s education and 
wanted them to do well at school; some even wanted them to go to 
secondary school. However, there were significant differences between the 
aspirations they had for the education of their boys and their girls. This 
chapter also examines some of the prejudices that Gypsy and Traveller 
families continue to face both inside the school and outside the school.  

Background and literature 

There is a great deal of literature that has documented the educational 
experiences of Gypsy and Traveller children both on a national and an 
international scale (Bhopal & Myers, 2008). It has been well documented 
that there are several issues pertaining to the education of Gypsy and 
Traveller children (Cemlyn, Greenfields, Burnett, Matthews & Whitewell 
2009). Some issues that have been identified include the regular experiences 
of racism, discrimination and marginalisation that Gypsy and Traveller 
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children face on a daily basis, both inside and outside the school gates 
(Bhopal & Myers, 2008). Research suggests that many Gypsy and Traveller 
parents want their children to receive an education, but in a safe and 
secure environment in which they will not experience racism or 
marginalisation and discrimination (Myers, 2012). Contrary to popular 
belief, many parents encourage their children to attend school, although in 
some cases the education they want their children to receive is on a basic 
level; such as being able to learn to read and write. 

Research suggests that Gypsy and Traveller groups experience a diverse 
range of disadvantages in society; they have higher rates of mental health 
issues than the majority population (Parry et al. 2004), are more likely to 
live on unauthorised sites and continue to experience racism and hostility 
from the majority society on a daily basis (CLG, 2012). Research also 
suggests that because of the racism and exclusion that Gypsy and Traveller 
communities experience, they are more likely to live separate and parallel 
lives to the majority society (CRE, 2006). In terms of education, research 
suggests that in 2011 12% of Gypsy, Roma and Traveller pupils achieved 
five or more GCSE passes (including English and Maths), compared to 58% 
of all pupils who had achieved this (Dept of Education, 2011). Recent 
reports suggest:  

Attainment gaps are a complex issue and the underperformance of Gypsy, 
Roma and Traveller pupils may be due to a combination of factors, including 
financial deprivation, low levels of parental literacy and aspiration for their 
children’s academic achievement, poor attendance and bullying. There is a 
particularly strong link between deprivation and underachievement and in 
primary schools, 43.2% of all pupils registered as either Gyspy, Roma or 
Irish Traveller background are currently eligible for free school meals; this 
figure rises to 45.3% in secondary schools and 57.5% in special schools 
(CLG, 2012: 7).  

Research has also found that schools themselves do not understand the 
educational needs of Gypsy and Traveller children. Schools are seen as 
environments in which children learn in a structured and controlled way 
and their behaviour is closely monitored by teaching staff (Deuchar & 
Bhopal, 2012). Research suggests that the education that Gypsy and 
Traveller parents want their children to receive is one which is based on 
learning which takes place within the family environment, is focussed on 
family traditions, i.e., young boys often follow in their father’s footsteps and 
young girls in their mother’s footsteps; learning to cook, clean and 
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childcare and domestic duties (Myers, McGhee & Bhopal, 2010). However, 
research suggests that many families are now moving away from these 
traditions with a greater emphasis on basic educational skills for both boys 
and girls (Deuchar & Bhopal, 2012). Whilst there has been some research 
which has explored Gypsy and Traveller parents’ views on their children’s 
education, there has been little research which has specifically examined 
the views of mothers in relation to their children’s experiences at school. 
This chapter will attempt to redress the balance by focussing on the views 
of fifteen Gypsy and Traveller women. The chapter argues that whilst 
Gypsy and Traveller women are clear that they and their children continue 
to experience racism at school and the school remains an unsafe place for 
their children, they are however acting as agents of change in this. They 
actively support each other in the education of their children, through the 
sharing of educational material, the sharing of tutors (and a sharing of 
payment for them) as well as with an emphasis on their own learning. 
Their behaviour shows that significant changes are taking place in Gypsy 
and Traveller communities in which women (mothers) are acting as agents 
of change in the education of their children.  

The Traveller Education Service is a service that was introduced in the 
1970s. It was developed to provide support for nomadic families. Many 
Gypsy and Traveller families have recognised the hard and valued work of 
the Traveller Education Service. Research suggests that much of the work 
of the Traveller Education Service goes far beyond the services they are 
expected to offer to families; such as support for uniform, transport and 
acting as a significant link between the school and families. The Traveller 
Education service has provided very important services for Gypsy and 
Traveller children and their families. However, since the introduction of the 
new Coalition government in England, in 2011, significant funding cuts in 
education have taken place. These have included for example the scrapping 
of the Education Maintenance Grant (EMA) which provided financial 
support for students on lower incomes to assist with their education and 
the Traveller Education Service which provided support for Gypsy and 
Traveller children. Consequently, most of the communities who benefited 
significantly from such funding have suffered, with those from 
marginalised communities faring worst, particularly in relation to 
education. To date, there is a small number of Traveller Education Services 
who still receive funding from their local government. However, in 2012 
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the Coalition government expressed concern that they wanted to improve 
the underperformance of disadvantaged and vulnerable pupils. The 
government have stated that they will invest £201 million to improve the 
achievement of minority ethnic pupils which includes Gypsy, Roma and 
Traveller pupils.  

Schools can use this funding to “buy in” support or specialist advice to 
employ an additional teacher or teaching assistant or to fund community 
outreach work with local Gypsy, Roma and Traveller pupils. Where Schools 
Forums wish it, the funding may be retained at local authority level to 
provide centralised ethnic minority achievement and Traveller Education 
support services (CLG, 2012: 7).  

Research does suggest that over the last few years the participation of 
Gypsy and Traveller children in primary school has improved. Attendance 
is still low and there are still significant problems in Gypsy and Traveller 
children making the transition to secondary school.  

Gypsy, Roma and Traveller pupils have the lowest profile of any minority 
ethnic group and national data show a marked decline in the number of 
enrolled Gypsy, Roma and Traveller pupils between primary and secondary 
school (ibid: 8).  

Gypsy and Traveller families are able to avoid prosecution for their 
children’s non-attendance at school under Section 444 (6) of the 1996 
Education Act. They must demonstrate they are engaged in trade which 
requires them to travel from one place to another; that their child has 
attended a school as a registered pupil as often as they can; and that any 
child under the age of 6 or over have attended school for at least 200 half 
day sessions during the preceding year (CLG, 2012: 9). More concerning 
is that Gypsy and Traveller children have the highest number of school 
exclusions compared to any other group.  

Research also suggests that Gypsy and Traveller communities continue 
to experience racism and hostility on a regular basis from non-Traveller 
communities (Greenfields, Home, Cemlyn, Bloxsom & Liscman, 2007) and 
there is a great deal of mistrust from the criminal justice system towards 
Gypsy and Traveller communities (Mason, Hughes, Hek, Spalek & Ward, 
2009).  
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Definitions 

There have been many problems associated with the terms used to 
define Gypsy, Traveller and Roma groups. The terms are both 
controversial and problematic and there have been many different 
usages of the term. There are different types of Gypsy, Traveller and 
Roma groups in Europe. In England, the terms Gypsy and Traveller are 
commonly used to describe those from different UK backgrounds; this 
may include Gypsies and Travellers of Irish, Scottish, Welsh and English 
origin. It may also include Gypsies and Travellers who identify as 
Bargees, Showmen and New Age Travellers. The term Roma is generally 
used to describe Gypsies who originated from Eastern Europe. For this 
chapter, the term “Gypsy and Traveller” will be used to describe the 
respondents who participated in the study. All of the respondents 
defined themselves as Gypsies and Travellers who were of English 
origin.  

Methodology 

The empirical data for this paper is based on fifteen interviews conducted 
with Gypsy and Traveller mothers. The mothers were contacted via the 
Traveller Education Service which was linked to the local primary and 
secondary school in the area. The area in which the research took place is 
located on the South coast of England. The site where the mothers live is 
based in a mixed rural area which consists of a mixture of middle and 
working class families. Part of the location has a small estate of council 
houses and another area has many detached homes. The primary school 
attracts children from the local area and some from outside the area. 
Consequently it has a mixture of children from mainly White backgrounds, 
but with a small minority from ethnic backgrounds. The secondary school is 
somewhat different and attracts children from much wider areas. It consists 
of children from mainly White British backgrounds and a small number from 
minority ethnic backgrounds.  

Whilst gatekeepers are often used in the research, it was clear that the 
head of the Traveller Education Service acted as the gatekeeper in this 
piece of research. She was the clear link between the school and the 
families and enabled the contact between the researcher and the families to 
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take place. Susie1 the head of the Traveller Education Service introduced 
me to the head teachers of both the schools. I was then taken to the Gypsy 
and Traveller site where I was introduced to the families. I met all of the 
mothers either alone or with their husbands, or with other members of 
their own or extended families. Many thought I was a teacher and others 
were suspicious of me and thought I was from social services and initially 
were dubious about my intentions. However, once I had explained my 
reasons for conducting the research, they were glad to participate and 
welcomed the opportunity to speak about their children’s education, 
particularly if they felt the research would contribute to some changes in 
schools and the general stereotypes associated with Gypsies and 
Travellers.  

All of the interviews were digitally recorded and subsequently 
transcribed. Only four mothers did not want to be recorded and many of 
the interviews took place with other people (such as members of the 
extended family or friends) being present. This presented a different set of 
problems during the transcribing process as well as the data analysis 
process. The research was explained to all respondents and they were 
given the opportunity to withdraw from the study, at any time without 
explanation. The respondents were assured of anonymity and 
confidentiality; something which many of them were worried about. They 
did not want to be identified for fear of reprisal. As many of the mothers 
were unable to read or write consent was agreed verbally and those who 
could read and write signed a consent form.  

In-depth interviews were used for the research as they are often 
described as a “conversation” between the interviewer and the participant 
(McCraken, 1988; Rubin & Rubin, 2005). “The purpose of this style of 
interviewing is to hear what the participant has to say in his/her own 
words, in his/her voice, with his/her language and narrative” (Lichtman, 
2010: 143). The research process is one in which the role of the researcher 
is crucial, particularly when researching sensitive, hard to reach groups. 
The researcher plays an important role in the research and cannot be 
objective in the process (Mehra, 2002). Furthermore, it is crucial for the 
researcher to examine his/her role in the research process (Breuer & Roth, 
2003). Here reflexivity is part of the research process and includes a 

1 All names are pseudonyms.  
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process of self-examination which is informed by the thoughts and actions 
of the researcher (Russell & Kelly, 2002). Reflexivity includes a critical 
thinking of the research process by the researcher and this takes place 
before, during and after the field work (Creswell, 1997). In my research 
with Gypsy and Traveller women it was vital to gain the trust of my 
respondents; they were initially suspicious of my intentions and 
automatically assumed that I was a member of Social Services and was 
entering their homes to make judgements about their lives. I revealed my 
own personal experiences of having conducted research with Gypsy and 
Traveller communities over several years and revealed personal aspects of 
my own life such as my own experiences of racism and marginalisation. 
Consequently I was able to develop trust and rapport with the respondents 
and I explained that the research was a participatory process as this was 
research “with” them, rather than research “on” them (see also Bhopal, 
2011). The more I revealed about my own experiences, the more open and 
honest the women were in their responses about racism, exclusion and 
marginalisation.  

The Traveller Education Service was used as gatekeepers in the 
research. Whilst access was gained through gatekeepers, it was clear the 
gatekeepers played a key role in gaining trust not just with the 
respondents, but with the Traveller Education Service who showed loyalty 
and were protective towards the Gypsy and Traveller communities they 
had been working with over a long period of time. Gatekeepers are crucial 
to obtaining access; they can provide or even block access to the target 
group. Some have argued that gatekeepers can actually require researchers 
to change the direction of their research if they are not entirely satisfied 
with what they are proposing (Morrison, 2006). Morrison (2006) suggests 
that when conducting educational research several issues are apparent; the 
process of gaining access, gaining permission from schools, finding willing 
participants to participate in the study and schools not wishing to divulge 
information about themselves. All of these can have significant effects on 
the researcher and the process.  

Ethical issues arose in the research based on issues of sensitivity. Many of 
the respondents were worried about their anonymity and issues of 
confidentiality. Respondents were assured of anonymity and confidentiality 
throughout and were assured that they (or their schools or their site) would 
not be identified in the research.  
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The data was analysed by using methods of grounded theory and the 
generation of codes and themes from the data (Charmaz, 2006). The 
analysis worked on the premise that theory is emergent from the data and 
is a consequence of the data collection and analysis. Through the coding of 
the data, categories and coding was developed through which the 
development of grounded theory took place. Data analysis of interviews 
took place during and after data collection. Chunks of data were identified 
so that commonalities emerged within the data and these were assigned 
relevant codes for analysis to take place.  

Being marginalised; racism and exclusion 

Many of the mothers spoke about the racism that their children (and they 
as Gypsy and Traveller families) experienced on a daily basis. Even though 
mothers knew that their children may experience racism at school, they 
still valued the importance of education. Teresa, who had four children at 
the local primary school, was very worried about some of the experiences 
her children had at school.  

Mine [children] always comes home and tells me what the other kids have 
said to them and most often than not it’s that they have called them a pikey2 
or something like that. They say they’re dirty and say they’re not interested 
in school, but what do they know?  

Marta also felt the same; she valued education but was worried about 
what her children had to experience to get an education at school.  

We wants our children to have an education, we know it’s important now 
and we know they go to school and get called sorts of names. At first we’d 
pull them out, but then we thought “why should we do that?” So we went 
and complained and sent them to school. Our kids have the right to an 
education as well. 

Many of the mothers explained the value of education in a world in 
which there were little economic opportunities left for nomadic families.  

We used to have lots of work and we’d travel far and hard for it, but there’s 
no work now. Where is it? And if it’s there, there are loads of us going for it. 
So we have to be realistic about it and we have to think that one day our 
kids might need to know how to read a book to get a job and make a living.  

2 “Pikey” is a derogatory term used to refer to Gypsies and Travellers of Irish origin.  
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Mothers recognised the need to “move with the times”, yet equally being 
aware that racism and discrimination was something their children would 
continue to suffer.  

We want our children to go to school, but we know they will always have 
racism because we are never accepted in society. We are not seen like we 
belong here, so we have to keep fighting to make sure that our children can 
go to school and learn and not have to deal with racism all the time.  

Previous research suggests that when Gypsy and Traveller parents 
know that their children have experienced racism at school, they are more 
likely to take them out of school and either send them to another school or 
educate them at home with tutors (Myers, 2012). However, this research 
suggests that many mothers even though they knew that their children 
experienced racism, they still wanted their children to go to school and get 
an education. Rather than taking their children out of school, mothers went 
to the school to make official complaints and went back to check that their 
complaints were dealt with adequately. They used their networks of 
support within their own communities to ensure that they addressed the 
schools in a way in which they would be listened to so that changes could 
be made for their children’s education.  

Fighting back: Agents of change  

Mothers talked about how they were able to speak to the teachers and 
members of the Traveller Education Service to complain when they were not 
happy about their children’s education and to ensure that they were treated 
in a way which was similar to how others were treated. Mrs Jones spoke 
about how her son had experienced racism at school which had started in 
name calling but led to physical fights. She was very upset about what had 
happened and explained how her husband had lost his temper and wanted to 
just take her son Jack out of school. But she did not want to react in this way, 
instead she spoke to other mothers on the site and they began to support 
each other and Mrs Jones became a spokesperson for the whole community.  

My son had lots of experiences of being bullied and being called names 
because he is a Gypsy and so the other kids all got together and started to 
pick on him. My husband was angry and just wanted to go down and sort 
them out, but I told him to calm down and that I would handle it. Instead 
there is a mother on the site who knows the Traveller woman and so I went 
to speak to her and we both went to the school and said they had to sort it 
out and they did.  
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The school immediately sorted out the problems and told Mrs Jones that 
her son would not be bullied. However the behaviour continued and once 
again Mrs Jones went to the school, but this time with five other mothers. 
Mothers were adamant that they would not let their children be bullied. 
Consequently the school took them seriously. 

I think because there were a lot of us, they decided that they had to listen to 
us and so they did something about the behaviour. They also knew that we 
meant business we were not going to let our children be bullied.  

After this incident, Mrs Jones decided that she wanted to learn to read 
and write. She joined an adult literacy class with several other Gypsy and 
Traveller mothers and decided that this was the way forward, to support 
her son and all mothers to support their children whilst they were at 
school. This was seen as one way of gaining respect from the teachers and 
being able to influence their children’s education.  

Communities and support 

The idea of community has received a great deal of attention in Sociological 
analyses and thought. Bauman (2001) suggests that community is 
something that we yearn for and something that has been lost in present 
day society. Community is fragile and no longer exists in a world which is 
marked by individualism. As Lee & Newby (1983: 57) point out, the fact 
that people live close to one another does not necessarily mean that they 
are part of a community. Rather, it is the nature of the relationships that 
people have with each other and the social networks which they belong to 
that determines whether in fact they are a member of a community.  

Networks are considered an important part of community, as Putnam  
(2000: 274) states:  

For most of us, our deepest sense of belonging is to our most intimate social 
networks, especially family and friends. Beyond that perimeter lie work, 
church, neighborhood, civic life, and [an] assortment of other “weak ties”. 

As well as helping us to build a sense of self and individuality, such 
informal relationships “also enable us to navigate our way around the 
demands and contingencies of everyday living” (Allan 1996: 2). Community 
plays a crucial symbolic role in generating people’s sense of belonging” 
(Crow & Allan 1994: 6). Cohen (1985) examined the aspects of belonging 
and attachment and argued that communities are best approached as 

80 



TRAVELLER MOTHERS AS AGENTS OF CHANGE IN THEIR CHILDREN’S EDUCATION IN ENGLAND, UK 

5 

“communities of meaning”. He argues, the idea of community is based on 
members’ perception of the vitality of its culture: “People construct 
community symbolically, making it a resource and repository of meaning 
and a referent of their identity” (Cohen 1985: 118).  

Many of the mothers spoke about the type of support they received from 
each other and their communities. They felt a sense of belonging to their 
communities and also that they were supporting each other for the 
education of their children.  

We all live together on this site and we have to ensure that we look after 
each other. We decided that the only way that we can do this is by working 
together as one community. So we have all been looking out for each other, 
even though we do this all the time. We have decided we will be working 
with the school so that the children can benefit from their education.  

Mothers decided that they could trust each other and could trust their 
own communities. This gave them the confidence to become agents of 
change for their children’s education. Consequently, they began to visit the 
school, for example, as well as attend parents’ evenings together.  

When we go together, we make sure we see the teachers at the same time. 
So when the teachers start to say something negative about the kids, like 
they are always fighting or don’t want to learn we can come back to them 
and question them about it.  

Mothers reported that many of their encounters with teachers were 
often negative and accusatory towards their children, indicating that the 
Gypsy and Traveller did not want to learn at school.  

The teachers always tell us that our children don’t want to learn and they 
don’t understand that all we want them to do is to learn to read and write so 
that they can get on. We don’t want them to go to university, Travellers 
don’t do that. But both teachers don’t understand that.  

Mothers and their children felt a sense of belonging and attachment to 
their community and when their children were experiencing negative 
racist behaviour, they achieved a sense of security from the outside world. 
There is evidence to suggest that Gypsy and Traveller families continue to 
achieve a sense of community and belonging through their own networks 
(Myers, 2012). Mothers themselves were advocating as agents of change 
for their children. They achieved a sense of collective power from 
supporting each other in a society in which they and their children 
continued to be marginalised and excluded.  
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Conclusions 

This chapter has explored the views of Gypsy and Traveller mothers who 
lived on one site on the South coast of England, UK. The chapter argues that 
mothers report that their children continue to experience racism and 
discrimination on a daily basis both whilst they are at school, but also 
outside of the school gates. This has also been found in previous studies 
(Bhopal & Myers, 2008; Myers et al. 2010). When the schools were able to 
deal with the incidents effectively, mothers were confident to send their 
children back to school. In other cases, mothers would deal with issues 
together with other mothers who lived on the same site as them. Many of 
the mothers went to the school as a group and felt that they had power in 
numbers to confront the head and teachers. Consequently, the school acted 
on mothers’ intervention and dealt with the problems of racism and 
discrimination that their children were facing. This paper suggests that 
contrary to popular belief which suggests that Gypsy and Traveller mothers 
do not want their children to get an education beyond primary school, this 
is not the case. Mothers did want their children to get an education, few 
said they only wanted their children to read and write but many said they 
wanted their children to continue with education. For example, one 
respondent said:  

I want my children to be able to read and write and get an education and I 
want them to continue to secondary school so that they can get a job. They 
have to go to secondary school and be able to fend for themselves. These 
days it is important for the children to get an education, it did not use to be 
like that but times are changed. A lot of Traveller families want their 
children to be able to go to work and have a good job and for that you have 
to have some kind of education.  

There was some recognition that due to the economic crises and 
financial burdens placed on the labour market and nomadic work, mothers 
recognised that there would be few future opportunities for their children 
to gain their living through traditional work. Mothers in this sense played 
an active role in their children’s education. They supported them at home, 
but they were also advocates of change in their children’s education. Even 
though some of the mothers could not read or write themselves, they still 
encouraged their children to do their homework and provided them 
sometimes with private tutors to help them. In this sense, they saw the long 
term value that education could offer their children.  

Even though I didn’t get an education myself, I try and help the children to 
do well at school because I know they will have to go to work and get jobs. 
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So, if we can afford it sometimes I pay for a private tutor to come and help 
them with their homework or if they have to do exams.  

The mothers were aware that in the current economic and social climate 
their children would have to be able to have some kind of education in 
order to progress in the labour market and earn a living for their families. 
In other cases, mothers allowed their daughters to be exempt from 
housework if it meant they had to do their homework or complete a project 
at school.  

If Aimee [daughter] has to do homework or she has to finish something off 
for school, I tell her to do it because I know that it is important for her to 
have her grades so that she can at least get some kind of job. The housework 
and chores can wait.  

Mothers are involved in their children’s education and are active 
leaders in the lives of their children by pursuing schooling options, 
advocating for their children, and pushing them to continue with their 
education (albeit to secondary level) (Khambhaita & Bhopal, 2013). 
Because their actions are most often seen as hostile, and in opposition to 
the desires of the schools, Gypsy and Traveller mothers are often ignored 
by schools or not taken seriously (compared to, for example, non Gypsy 
and Traveller middle class women). Gypsy and Traveller women want 
their children to be treated fairly and want their children to access 
educational opportunities. These mothers are advocating for their 
children and preparing them to survive in racially hostile spaces, both 
inside and outside of schools (Chapman & Bhopal, 2013). 

In order for schools to implement inclusive practice in schools, they 
must consider how they can best support families who experience racism 
and discrimination on a daily basis, particularly those who continue to be 
marginalised in wider society such as Gypsy and Traveller families. 
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λευση του συνόλου ή μέρους του έργου. 
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Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 
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Η ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης των παιδιών Ρομά στην υποχρε-
ωτική εκπαίδευση ήταν ο κεντρικός στόχος του Προγράμματος «Εκπαί-
δευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης». Ο στόχος όμως αυτός 
δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί αν οι δράσεις περιοριζόταν στενά στο 
χώρο της εκπαίδευσης. Η πρόσβαση, η παραμονή και η πρόοδος των παι-
διών στο σχολείο είναι συνάρτηση των συνθηκών ζωής τους στην οικογέ-
νεια και στην κοινότητα, των λειτουργιών που αναπτύσσονται στη σχολι-
κή μονάδα και των σχέσεων που αναπτύσσει το σχολείο με τις επιμέρους 
κοινότητες και τις οικογένειες. Για να έχουν προοπτικές επιτυχίας και βιω-
σιμότητας, οι προσπάθειες παρέμβασης στην εκπαίδευση χρειάζεται να 
συνδυαστούν με ταυτόχρονες παρεμβάσεις στην κοινότητα Ρομά και στην 
ευρύτερη κοινότητα.  

Ακολουθώντας αυτόν τον προσανατολισμό, το Πρόγραμμα σχεδιά-
στηκε ως μια ολιστική, πολυεπίπεδη παρέμβαση, που βασίζεται στην έρευ-
να  δράση. Οι δράσεις συνδέονται και ενισχύουν η μία την άλλη και παράλ-
ληλα με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων, διερευνάται η 
αποτελεσματικότητά τους με στόχο τον επανασχεδιασμό για τη βελτίωση 
τους. Οι παρεμβάσεις έχουν σαφή ενταξιακό χαρακτήρα, έτσι ώστε να 
προάγουν την ισότιμη, ποιοτική και δίκαιη συμμετοχή όλων των παιδιών 
στη σχολική ζωή. Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Προγράμματος απευθύνο-
νται σε μικτούς μαθητικούς πληθυσμούς, που σημαίνει ότι ωφελείται το 
σύνολο του μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία παρέμβασης και όχι μόνο 
μαθητές και μαθήτριες Ρομά. Σ’ αυτό το πλαίσιο, Ρομά και μη Ρομά παιδιά 
αναπτύσσουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από διαπολιτι-
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σμικές αλληλεπιδράσεις με τελική επιδίωξη την άρση διαχωρισμών και 
αποκλεισμών και τον ενταξιακό προσανατολισμό των σχολείων.  

Οι ενισχυτικές εκπαιδευτικές δράσεις εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
εντός σχολείου και σχολικού προγράμματος, όπου εντάσσονται η πα-
ράλληλη στήριξη,1 παρεμβάσεις μέσω του θεάτρου, της μουσικής, του χο-
ρού, της κίνησης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και ενισχυτικά μα-
θήματα, εντός σχολείου και εκτός σχολικού προγράμματος, σ’ αυτές 
εντάσσονται τα ενισχυτικά μαθήματα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση μετά το πέρας του ωραρίου, και εκτός σχολείου και σχολι-
κού προγράμματος, όπου εντάσσονται μαθήματα ενηλίκων και παιδιών 
σε καταυλισμούς και οικισμούς.  

Σε όλες αυτές τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις χρησιμοποιείται το υλικό 
που δημιουργείται από συνεργάτες και συνεργάτριες του Προγράμματος. Το 
διδακτικό υλικό βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης και έχει ως κεντρικό στόχο να δημιουργήσει ένα 
κοινό πλαίσιο αναφοράς για την κατάκτηση γλώσσας και γνώσης από όλα 
τα παιδιά μιας τάξης συντελώντας στη δημιουργία μιας ενταξιακής κοινότη-
τας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση όλων των γλωσσών και πολιτισμών 
εντάσσεται με φυσικό, λειτουργικό τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία.  

Η ένταξη στην εκπαίδευση είναι μια διαδικασία που αναγνωρίζει τη 
δυνατότητα όλων των παιδιών να επηρεάζουν το σχολικό τους περιβάλ-
λον, να συμμετέχουν ουσιαστικά και να προοδεύουν στο σχολείο. Και γι’ 
αυτό δεν αρκεί η φυσική παρουσία και μόνον. Έχει σημασία ο βαθμός και η 
ποιότητα της συμμετοχής των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία που για 
να είναι ουσιαστική πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις ικανότητες και τα 
προσόντα όλων των παιδιών και να τα αναδεικνύει ως σημαντικά. Παράλ-
ληλα με την επίσημη γνώση το σχολείο πρέπει να εξασφαλίζει ελκυστικά 

1 Ο όρος παράλληλη στήριξη όπως χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει 
τελείως διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που συνήθως του αποδίδεται για να περι-
γράψει την παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη ο οποίος ασχολείται απο-
κλειστικά με κάποιο παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Πρόγραμμα, με την 
παράλληλη στήριξη, εκπαιδευτικοί του Προγράμματος συνυπάρχουν και συνεργάζο-
νται, τόσο για το σχεδιασμό των μαθημάτων όσο και στη διδασκαλία, σε καθημερινή 
βάση με την εκπαιδευτικό της τάξης όλες τις ώρες του σχολικού προγράμματος στηρί-
ζοντας την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

vi 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

μαθησιακά περιβάλλοντα σχετικά με τις εμπειρίες και τις πραγματικότητες 
των παιδιών, έτσι ώστε να μην απορρίψουν τη γνώση ως κάτι που δεν 
τους αφορά. Ασφαλώς  η προσπάθεια δημιουργίας ενταξιακής σχολικής 
κοινότητας δεν είναι απλή υπόθεση. Οικοδομείται μέσα από μια αμφίδρο-
μη σχέση βασισμένη στο δημιουργικό διάλογο που αναπτύσσεται μεταξύ 
των διαφορετικών ομάδων του σχολείου, εκπαιδευτικών, μαθητών, μαθη-
τριών και γονιών. 

Η πρότασή μας για την ένταξη αποτυπώνεται σε ένα πλήθος δράσεων 
και υλικού που αντλείται από τη δουλειά των συνεργατών και συνεργα-
τριών στο πεδίο. Ένα μέρος αυτού του υλικού, δείγμα των κομβικών ση-
μείων του σχεδιασμού και της υλοποίησης του έργου, αποτυπώνεται στις 
μελέτες που έχουν εκδοθεί. Οι μελέτες αυτές αναφέρονται σε δράσεις που 
αναπτύχθηκαν την τετραετία 2010-2014 και συμπεριλαμβάνουν (α) τη 
δράση των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, του δίδυμου που βρί-
σκεται καθημερινά στο πεδίο εγκαθιστώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την 
κοινότητα Ρομά, τα σχολεία και τους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες, (β) 
το υποστηρικτικό υλικό της δράσης των εκπαιδευτικών των ενισχυτικών 
μαθημάτων, (γ) τη χαρτογράφηση και αποτύπωση του πεδίου δραστηριο-
ποίησης του Προγράμματος, (δ) το νομικό πλαίσιο που ορίζει τα δικαιώμα-
τα για την προστασία των παιδιών Ρομά, (ε) τις καλές πρακτικές της επι-
μόρφωσης (στ) τις καλές πρακτικές για την ένταξη και τον γραμματισμό 
των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση (ζ) τις εκπαιδευτικές δράσεις για ανά-
πηρους Ρομά μαθητές και μαθήτριες και (η) τις απόψεις της επιστημονικής 
κοινότητας για την ένταξη. 

Όλα τα δημοσιευμένα κείμενα αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα του 
πεδίου και του έργου και καλλιεργούν το διεπιστημονικό διάλογο ανάμεσα 
σε επιστημονικά πεδία όπως της εκπαίδευσης, των κοινωνικών επιστη-
μών, της νομικής και της αρχιτεκτονικής, επιχειρώντας έτσι μια σφαιρική 
και ολιστική θεώρηση του θέματος των πολλαπλών αποκλεισμών που 
βιώνουν οι Ρομά. 

Ευαγγελία Τρέσσου 
Θεσσαλονίκη 2015 
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Η εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί μια τεχνική διαδικασία που επικεντρώ-
νεται σε στρατηγικές και τρόπους για τη βελτίωση των μαθησιακών απο-
τελεσμάτων και τη μετάδοση της γνώσης. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί πως 
εμπλέκει σύνθετες κοινωνικές διαδικασίες μέσω των οποίων αμφισβητού-
νται και δομούνται η πράξη της μάθησης και τα γνωστικά αποτελέσματα. 
Υπάρχουν μακροχρόνιες διαμάχες ανάμεσα στις δύο αυτές θέσεις, που 
όμως δεν είναι απαραίτητα αλληλοσυγκρουόμενες. Είναι αλήθεια ότι ο 
σκοπός της εκπαίδευσης μπορεί να παρουσιάζεται ως μη-πολιτικός και ότι 
ως τέτοιος δεν αφορά το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσ-
σεται. Με βάση αυτή την οπτική, η γνώση μαζί με τους τρόπους μάθησης 
θεωρούνται αφηρημένες δεξιότητες ανάλυσης, και η αξιοποίηση της μάθη-
σης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κόσμου έρχεται αργότε-
ρα ως αποτέλεσμα της κατάκτησης αυτών των δεξιοτήτων. Έτσι, η μαθη-
ματική και επιστημονική γνώση, για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοστεί 
για να «διορθώσει» προβλήματα που έχουν προσδιοριστεί.  

Η παραδοσιακή εκπαίδευση, αυτό που ο Freire αποκαλεί «τραπεζική 
αντίληψη της εκπαίδευσης», εννοεί τον/τη μαθητή/ρια ως αποθετήριο 
γνώσης άλλων. Η γνώση παρουσιάζεται ως «αντικειμενική» ή ως τελείως 
ανεξάρτητη απ’ αυτόν/ή, ωστόσο σύμφωνα με τον Freire πρόκειται για 
μια ιδεολογική αναπαράσταση μέσω της οποίας διατηρείται η κυριότητα 

[1] 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ | Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 

της γνώσης στις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες, που κατέχουν και τους 
τρόπους μάθησης, ενώ η εμπειρία και η κυριαρχία τους «κανονικοποιείται» 
μέσα από ένα σχολικό σύστημα που μεταχειρίζεται τον/τη μεν μαθητή/ρια 
ως παθητικό άτομο, τους δε μηχανισμούς μάθησης, για μερικούς, ως «τελε-
τουργία μετάβασης» στους κοινωνικούς ρόλους και για άλλους (τις περι-
θωριοποιημένες ομάδες) ως εργαλείο για την περιθωριοποίησή τους. 

Από την άλλη, υπάρχει μια ισχυρή παράδοση στην εκπαίδευση, με γνω-
στούς υποστηρικτές, όπως ο Dewey και ο Freire, ότι η κατάκτηση της 
γνώσης είναι αυτή καθαυτή προϊόν κοινωνικής διαλεκτικής, αμφισβήτη-
σης και ενδυνάμωσης. Οι δεξιότητες και η γνώση κατακτώνται μέσα από 
λεπτομερή και συστηματική έρευνα, μελέτη και εξέταση του γνωστού, αλ-
λά αυτές οι διαδικασίες διεξάγονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαλεκτι-
κής ανάμεσα στον/στη μαθητή/ρια και τον κόσμο. Εδώ ο/η μαθητής/ρια 
δρα κριτικά, προκαλεί ερωτήματα και επαναπροσδιορίζει συμπεράσματα 
στη βάση της προσωπικής του εμπειρίας και του διαλόγου ανάμεσα στις 
διαφορετικές εμπειρίες των διαφορετικών μαθητών και μαθητριών. Με 
άλλα λόγια, η ποικιλία στις προοπτικές και η κριτική διαλεκτική ανάμεσά 
τους είναι αυτό που δίνει ενδυναμωτικό χαρακτήρα στην εκπαίδευση. Με 
αυτή την έννοια, η εκπαίδευση είναι ενσωματωμένη στη ζωή των μαθη-
τών/ριών, καθώς νοηματοδοτείται από τις κοινωνικές και πολιτισμικές 
τους εμπειρίες, αλλά πηγαίνει και πέρα από τις ατομικές ζωές τους, οδη-
γώντας σε κατευθύνσεις που προκαλούν και ανατρέπουν πτυχές της  
εμπειρίας τους. 

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται τρόποι με τους οποίους οι διαδικασίες 
μάθησης μέσα στο σχολικό σύστημα, μαζί με τους μηχανισμούς κυριότη-
τας, ελέγχου και μετάδοσης της γνώσης, συντελούν ώστε να ενισχύονται 
τα προνόμια κάποιων κοινωνικών ομάδων σε βάρος άλλων. Συγχρόνως, 
οι συγγραφείς διερευνούν μορφές αντίστασης στις κυρίαρχες ιδεολογίες, 
όπως ορίζονται μέσα από τα βιώματα κοινωνικά περιθωριοποιημένων  
ομάδων, και ιδιαίτερα των παιδιών Ρομά, των οικογενειών και των κοι-
νοτήτων τους. 

Τα κείμενα του βιβλίου προέρχονται από δύο συνέδρια. Το πρώτο 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2011 με τίτλο 
«Παιδαγωγική, Πολιτισμός και Πολιτικές: Ο διάλογος της εκπαίδευσης» και 
το δεύτερο στην Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2012 με τίτλο «Εκπαίδευση 
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παιδιών Ρομά: Το παρόν μιας διάρκειας». Και τα δύο συγκέντρωσαν πανε-
πιστημιακούς και μάχιμους εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ την 
Αυστραλία και τη Μεγάλη Βρετανία, συγκροτώντας ένα βήμα συγκριτικού 
διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών γύρω από το κοινό θέμα 
της εκπαιδευτικής ενασχόλησης με περιθωριοποιημένες ομάδες, και ιδιαί-
τερα με κοινότητες Ρομά και νομάδων. Τα συνέδρια πραγματοποιήθηκαν 
εν μέσω κρίσης, σχεδόν σε σκηνικό κατάρρευσης του παγκόσμιου οικονο-
μικού συστήματος, και ενώ πολλές κυβερνήσεις υιοθετούσαν μέτρα λιτό-
τητας που κατά πολλούς επέβαλλαν στα θύματα να πληρώσουν το τίμημα 
που τους ζητούσαν οι υπαίτιοι, ώστε να περιφρουρηθούν τα δικά τους μα-
κροχρόνια συμφέροντα στο κοινωνικό πεδίο. Η Ελλάδα χτυπήθηκε βαριά 
από την κρίση που επωάστηκε στα οικονομικά κέντρα των ΗΠΑ και της 
Ευρώπης. Καθώς φτάναμε στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουμε στο 
πρώτο συνέδριο, ήταν έκδηλη στους δρόμους της πόλης τόσο η κρίση όσο 
και η αντίσταση στα αποτελέσματά της: απεργίες, διαδηλώσεις, δυνάμεις 
καταστολής. Η αστυνομία απαγόρευε την πρόσβαση σε κεντρικές περιο-
χές, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρί-
ου, ήταν κατειλημμένο από φοιτητές/ριες.  

Στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα φορτισμένης πολιτικής αντιπαράθεσης, μέ-
σα σ’ ένα αναδυόμενο κοινωνικό κίνημα μεγάλης κλίμακας που αντικρούει 
την ορθοδοξία της λιτότητας, τα θέματα των συνεδρίων ‒που για κάποι-
ους μπορεί να μοιάζουν με στενή ακαδημαϊκή συζήτηση‒ αποκτούν ιδιαί-
τερη σημασία. Ακριβώς όπως εκκλήσεις για εθνική ενότητα σε εποχή πολι-
τικής κρίσης μπορεί να υποκρύπτουν μια προσπάθεια να επαναβεβαιωθεί 
το status quo και να αποσιωπηθούν φωνές της αντίστασης, έτσι και οι κυ-
ρίαρχες ιδεολογίες στην εκπαίδευση συχνά χρησιμεύουν ώστε να επανα-
προσδιοριστεί η «διαφορετικότητα» ως προσωπικό έλλειμμα, να κανονι-
κοποιηθούν οι αξίες και οι απόψεις των κοινωνικά ισχυρών. Σύμφωνα με 
την αθάνατη φράση του Mills1 (1959: 31), «είναι πολιτικό καθήκον κάθε 
[…] φωτισμένου παιδαγωγού να μεταφράζει αδιάκοπα τις προσωπικές 
δυσκολίες σε δημόσια θέματα και τα δημόσια θέματα με όρους του αν-
θρώπινου νοήματός τους». Οι φωνές όσων αντιστέκονται συλλογικά στην 
αναπαράσταση της ζωής τους με όρους προσωπικών ελλειμμάτων και 
προβλημάτων απηχούν τόσο μια πολιτική όσο και μια εκπαιδευτική στάση 

1 Mills, C. W. (1959) The sociological imagination. Oxford: Oxford University Press. 
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απέναντι στην άσκηση εξουσίας μέσα από κοινωνικούς θεσμούς και λό-
γους (discourses). Το πολιτικό και το εκπαιδευτικό είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένα μεταξύ τους, και οι παιδαγωγοί που επιχειρούν να αποστασιοποιη-
θούν από αυτή την ερμηνεία επιδεικνύουν ένα είδος «κακής πίστης» ή 
γραφειοκρατικής ουδετερότητας. Ωστόσο, αυτή καθαυτή η «ουδετερότη-
τα» μιας τεχνικής άποψης για την εκπαίδευση, που την αντιμετωπίζει ως 
ανεξάρτητη και αποσυνδεμένη από τις πολιτικές της πολυπολιτισμικότη-
τας και της καθημερινής ζωής τελικά περιθωριοποιεί την εμπειρία των μη 
προνομιούχων στο εκπαιδευτικό σύστημα και μάλλον εντείνει το μειονέ-
κτημα παρά διευκολύνει την ενδυνάμωση.  

Ένα κεντρικό θέμα που προκύπτει απ’ όλα τα κεφάλαια του βιβλίου 
αφορά τη σημασία που έχει για τα σχολεία να δουλεύουν με τις διάφορες 
κοινότητες στις οποίες ανήκουν οι μαθητές και οι μαθήτριές τους και να 
μαθαίνουν απ’ αυτές. Για πάρα πολλά παιδιά η σχολική εμπειρία αποτελεί 
μια διαδικασία αποξένωσης, μέσω της οποίας μάλιστα δαιμονοποιούνται 
οι οικογένειες και οι κοινότητές τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, η «επιτυ-
χία» υπαγορεύεται από ένα σχολικό σύστημα αξιών που ως κοινωνικό 
αποτέλεσμα διαχωρίζει τους/τις καλούς/ές μαθητές/ριες από τις οικογέ-
νειες και τις κοινότητές τους. Για τα παιδιά που δεν αποδέχονται την εκ-
παιδευτική ιδεολογία της «προσωπικής βελτίωσης» και της «κοινωνικής 
κινητικότητας», η οποία γίνεται αντιληπτή ανεξάρτητα από την ενδυνά-
μωση της κοινότητας, το σχολείο μπορεί εύκολα να γίνει κάτι που υπο-
χρεωούνται να ανέχονται και όχι ένα σύνολο εμπειριών που παρέχουν τα 
διανοητικά εργαλεία της απελευθέρωσης. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν ηθικές και πολιτικές επιλογές 
και μάλιστα όχι εύκολες, ιδιαίτερα όταν η διασύνδεση ανάμεσα στο σχο-
λείο και την κοινότητα είναι μικρή. Σε μια προσπάθεια να αντιδράσουν  
απέναντι στις κυρίαρχες αξίες και δομές ενός παραδοσιακού εκπαιδευτι-
κού συστήματος, πρέπει να χτίσουν συμμαχίες με τις κοινότητες με τις ο-
ποίες δουλεύουν. Το να μην αγκαλιάσουν αυτή την ευκαιρία θα τους/τις 
οδηγούσε στην απομόνωση, στην αποθάρρυνση και στην προσωπική απο-
δυνάμωση. Οι συγγραφείς του τόμου εκπέμπουν ξεκάθαρα μηνύματα προς 
τους/τις παιδαγωγούς που επιθυμούν να πάνε πέρα από τη ρητορική της 
ενδυνάμωσης και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικές εμπειρίες που με τη 
σειρά τους θα παρέχουν πραγματικές επιλογές όχι μόνο για μεμονωμέ-
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νους/ες μαθητές/ριες αλλά και για την ενδυνάμωση όλης της κοινότητας. 
Χρειάζεται να μελετηθεί σοβαρά το πώς θα επιτευχθούν υψηλά μαθησιακά 
αποτελέσματα για όλα τα παιδιά, αλλά και το πώς οι δραστηριότητες και η 
δουλειά στην τάξη θα δίνουν αξία στα περιθωριοποιημένα παιδιά και θα 
τα ενισχύουν. Οι συγγραφείς επαναλαμβάνουν συνεχώς τη θεμελιώδη ση-
μασία της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και τις κοινότητες απ’ όπου 
προέρχονται τα παιδιά. Αυτή η συνεργασία απαιτεί σχέσεις σεβασμού, 
σχέσεις που ενισχύουν και σφυρηλατούν την αλληλεγγύη με τις κοινότητες 
και δεν αναλώνονται σε βραχυχρόνιες συναντήσεις πατερναλιστικού τύ-
που. Συγκεκριμένα, πρέπει να αντιδρά στην «ετεροποίηση» των παιδιών, 
των οικογενειών και των κοινοτήτων τους, κάτι που συμβαίνει συχνά στις 
συνήθεις αλληλεπιδράσεις σχολείου-κοινότητας.  

Η έρευνα που παρουσιάζεται σ’ αυτό το βιβλίο αντιπαρατίθεται στην 
απαξίωση και τη δαιμονοποίηση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων που 
έχει εδραιωθεί στην κανονικοποιητική ρητορική της εκπαίδευσης. Καταδει-
κνύει, για παράδειγμα, την εκτίμηση που τρέφουν στην εκπαίδευση οι οικο-
γένειες και οι κοινότητες Ρομά. Επίσης, δείχνει εμφατικά την ανάγκη και τη 
βούλησή τους το σχολείο να κατανοεί την κοινότητα και να δουλεύει μαζί 
της έτσι ώστε να γίνονται σεβαστές οι παραδόσεις και οι προσδοκίες των 
μελών της. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο εισάγει γενικούς όρους που 
πρέπει να διέπουν τις σχέσεις ανάμεσα στους/στις παιδαγωγούς και τις 
κοινότητες με τις οποίες δουλεύουν.  

Στο πρώτο κεφάλαιο (Armstrong & Armstrong) εισάγεται η έννοια της 
«πολιτισμικής επάρκειας», η οποία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα ως απά-
ντηση στην εκπαιδευτική καταπίεση και την πολιτισμική αποικιοκρατία 
που έχουν υποστεί οι κοινότητες των Αβοριγίνων και των κατοίκων των 
νησιών Torres Strait στην Αυστραλία. Η έννοια διερευνά το σχολείο ως 
ενταξιακή κοινότητα και υπογραμμίζει πως με την αναγνώριση της δια-
φοράς και την αποδόμηση των βεβαιοτήτων της πολιτισμικής κυριαρχίας 
από διαφορετικές πολιτισμικές οπτικές ανοίγει το πεδίο του ουσιαστικού 
διαπολιτισμικού διαλόγου και της κατανόησης πέρα από τις κατεστημέ-
νες ιδέες για την «κανονικότητα». 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Carl Grant στρέφει την προσοχή μας στον ρό-
λο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης για την κοινωνική δικαιοσύνη. 
Παίρνοντας ως παραδείγματα τέσσερις γνωστές παιδαγωγικές θεωρίες, 
επισημαίνει τη σημασία που έχει η σχέση των μαθητών/ριών με την πολι-
τισμική τους ιστορία. Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα μαθησιακά 
προβλήματα των παιδιών, υποστηρίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
το πώς τα προβλήματα αυτά έχουν βιωθεί στο πλαίσιο της δικής τους κοι-
νωνικής, πολιτισμικής και πολιτικής ιστορίας. 

Το τρίτο κεφάλαιο, των Beth Swadener και Mark Nagasawa, εισάγει στη 
συζήτηση μια γκραμσιανή προοπτική, αναδεικνύοντας τη σημασία των 
αγώνων για κοινωνική δικαιοσύνη σ’ ένα πλαίσιο διαβρωτικών νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών που κυριαρχούν στις σημερινές κοινωνίες. Αυτό εξε-
τάζεται μέσα από δύο παραδείγματα: το πρώτο προέρχεται από την Κένυα 
και διερευνά το πώς εισάγονται διεθνικά προγράμματα στις πολιτικές για 
την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, ενώ το δεύτερο αναλύει το πώς κατα-
σκευάζονται ταυτότητες «πολιτών» και «ξένων» στο εκπαιδευτικό σύστη-
μα της Αριζόνας στις ΗΠΑ. 

Το τέταρτο κεφάλαιο, των Christine Sleeter, Encarnación Soriano-Ayala 
και Antonio Gonzáles-Jimenez, θέτει τον προβληματισμό πώς η εκπαίδευση 
ενδυναμώνει τους μαθητές/ριες από τη στιγμή που η γλώσσα και ο πολιτι-
σμός τους συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί 
μέσα από συνεργασία σχολείου και κοινότητας. Οι απόψεις τους στηρίζο-
νται σε έρευνα που διεξήγαγαν οι ίδιοι στη νότια Ισπανία, με θέμα τη συ-
νεισφορά και την απήχηση της δουλειάς μεταναστευτικών οργανώσεων 
που συνεργάστηκαν με σχολεία. 

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου εστιάζει αποκλειστικά στην εκπαίδευση 
παιδιών Ρομά και νομάδων.  

Η Σούλα Μητακίδου και η Ευαγγελία Τρέσσου ξεκινούν στο πέμπτο κε-
φάλαιο με μια λεπτομερή επισκόπηση των πολιτικών, των πρακτικών και 
άλλων θεμάτων που αφορούν τις ευκαιρίες πρόσβασης του πληθυσμού 
Ρομά στην εκπαίδευση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Υποστηρίζουν μια ολιστική, 
πολυδιάστατη προσέγγιση σύμφωνα με την οποία, αν το σχολείο λειτουρ-
γήσει ενοποιητικά και στηριχτεί στις εμπειρίες και τις γνώσεις των κοινο-
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τήτων Ρομά, θα μπορούσε να ενδυναμώσει την αλληλεπίδραση των μαθη-
τών/ριών με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον τους.  

Στο έκτο κεφάλαιο, η Kalwant Bhopal περιγράφει την έρευνα που διε-
ξήγαγε στο Ηνωμένο Βασίλειο με μητέρες Τσιγγάνες και νομάδες. Υποστη-
ρίζει ότι έχει παρερμηνευτεί η αξία που δίνουν αυτές οι κοινότητες στην 
εκπαίδευση και ότι οι μητέρες συνειδητοποιούν πλήρως τη σημασία της 
για την επιβίωση και την πρόοδο των κοινοτήτων τους. Ωστόσο, ο ρατσι-
σμός και οι διακρίσεις αποτελούν κοινό τόπο, και σε μεγάλο βαθμό αυτό 
αντανακλά την αποτυχία επαγγελματιών από διάφορες ειδικότητες να κα-
τανοήσουν τις εμπειρίες, τις αξίες και τις προσδοκίες των κοινοτήτων Ρο-
μά και νομάδων. Απέναντι στις διακρίσεις και με σκοπό να διεκδικήσουν 
τα δικαιώματά τους, μέλη των κοινοτήτων αναλαμβάνουν απευθείας δρά-
ση συμμετέχοντας ουσιαστικά στην εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, η Τριανταφυλλιά Κωστούλη ξεκινώντας από μια 
κριτική αποτίμηση του κυρίαρχου γλωσσοδιδακτικού Λόγου επιχειρεί να 
διαγράψει ένα διαφορετικό πλαίσιο παραδοχών, έναν εναλλακτικό Λόγο 
για τη γλωσσική διδασκαλία. Θέτοντας στο επίκεντρο την Μπαχτιανή έν-
νοια της διαλογικότητας, διερευνά πώς δημιουργούνται οι «διαλογικές 
κοινότητες» και υποστηρίζει ότι μόνο σε μια πολυφωνική σχολική κοινό-
τητα, όπου είναι αποδεκτές οι φωνές όλων των παιδιών και αναγνωρίζο-
νται κάθε τύπου ικανότητες, μπορούν να καλλιεργηθούν βασικές δεξιότη-
τες γραμματισμού. Η οπτική αυτή, που μπορεί να αφορά το σύνολο του 
μαθητικού πληθυσμού, έχει ιδιαίτερη εφαρμογή σε σχολεία με μαθη-
τές/ριες που ανήκουν σε μη προνομιούχες και περιθωριοποιημένες κοινό-
τητες, μια και οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό των διδακτικών πρακτικών 
που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη της φωνής των παιδιών αυτών.  

Το όγδοο κεφάλαιο αναμετριέται με μια από τις κεντρικές προκαταλή-
ψεις εναντίον των οικογενειών Ρομά: ότι εισπράττουν ευχαρίστως τα επι-
δόματα του κράτους πρόνοιας αλλά είναι απρόθυμες να συνεισφέρουν 
στην ευρύτερη κοινωνία στην οποία ανήκουν, καθώς και ότι δεν έχουν φι-
λοδοξίες για τα παιδιά τους. Η Σούλα Μητακίδου εξετάζει αυτή την άποψη 
με βάση στοιχεία από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
Προγράμματος εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά στη Βόρεια Ελλάδα. Η  
έρευνα δείχνει ότι οι οικογένειες Ρομά δίνουν αξία στην εκπαίδευση των 
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παιδιών τους, ότι η εξάρτησή τους από τα επιδόματα είναι μηδαμινή και 
ότι οι προοπτικές τους υποβαθμίζονται από τη φτώχεια και τις διακρίσεις. 

Στο ένατο κεφάλαιο, η Παναγιώτα Καραγιάννη και η Αναστασία Βλά-
χου παρουσιάζουν δεδομένα από την έρευνά τους σε διευθύνσεις σχο-
λείων και σε οικογένειες Ρομά της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης αναφορικά με θέματα αναπηρίας και προ-
βλήματα υγείας παιδιών Ρομά, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο  
αντιμετωπίζονται από το σχολείο. Η προκατάληψη γίνεται φανερή στον 
δυσανάλογο αριθμό παιδιών Ρομά που εντάχθηκαν στην κατηγορία όσων 
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, οι συγγραφείς υπο-
στηρίζουν ότι τα θέματα υγείας αποτελούν σημαντικό παράγοντα που με 
κάποιους τρόπους οδηγεί σε διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Επίσης, 
τα δεδομένα δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός ανάπηρων παιδιών Ρομά χά-
νουν τελείως την ευκαιρία να πάνε σχολείο. 

Το δέκατο κεφάλαιο θέτει κριτικά ερωτήματα που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του Προγράμματος εκπαίδευσης παιδιών Ρομά στη Βόρεια Ελ-
λάδα. Η Γιώτα Καραγιάννη εξετάζει αρχικά τη σημασία των κοινωνικών 
δεσμών και της αλληλεγγύης στη δημιουργία ομαδικής ταυτότητας, καθώς 
και πώς αυτό λειτουργεί ως μηχανισμός για τον αποκλεισμό κάποιων ομά-
δων από τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Στη συνέχεια, 
ερευνά την έννοια της docta ignorantia, ή «λόγιας άγνοιας», μέσω της  
οποίας τα όρια μεταξύ της επιστήμης και της άγνοιας συσκοτίζονται. Κα-
ταλήγει αναλύοντας τους τρόπους και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν 
στο Πρόγραμμα, καθώς και τον βαθμό στον οποίο παρέμειναν σε συμφω-
νία με τις αρχικές ερμηνείες και τα νοήματα που αφορούν το ζήτημα της 
εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά. 

Τέλος, στο ενδέκατο κεφάλαιο η Ευαγγελία Τρέσσου εξετάζει αναστο-
χαστικά το Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περι-
οχές της Βόρειας Ελλάδας. Το Πρόγραμμα αμφισβητεί τις ορθοδοξίες που 
έχουν εδραιωθεί με τα χρόνια και σχετίζονται με την προκατάληψη, την 
περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό, αντικρούοντας την αρνητική εικό-
να μέσα από τις βιωμένες εμπειρίες της συμμετοχής και της συνεισφοράς 
των Ρομά στην πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική δραστηριότητα της 
ευρύτερης κοινότητας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εστιάζοντας στις εμπειρίες και τις προοπτικές των παιδιών Ρομά, των 
οικογενειών και των κοινοτήτων τους, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις 
τους με τα συστήματα εκπαίδευσης, το βιβλίο στρέφει την προσοχή του σε 
μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ενταξιακή εκπαίδευση. Οι Ρο-
μά εξακολουθούν να είναι η ομάδα που υφίσταται τις ισχυρότερες προκα-
ταλήψεις και ταπεινώσεις στην Ευρώπη σήμερα. Πολύ λίγο έχει αλλάξει η 
στάση εναντίον τους αυτά τα 70 χρόνια μετά τις διώξεις και τις μαζικές 
θανατώσεις τους που κορυφώθηκαν με την κυριαρχία του ναζισμού στην 
Ευρώπη.  

Η προκατάληψη τρέφει την προκατάληψη και η περιθωριοποίηση τρέ-
φει τον φόβο, σ’ έναν φαύλο κύκλο αποκλεισμού και ρατσισμού. Η εκπαί-
δευση μάλιστα μπορεί να ενισχύσει τις προκαταλήψεις και τη μεροληπτική 
συμπεριφορά της ευρύτερης κοινωνίας ‒συχνά το κάνει–. Ωστόσο, μπορεί 
και να αντιμετωπίσει, να ανατρέψει τις κανονικοποιητικές αντιλήψεις και 
συμπεριφορές που τόσο συχνά πλαισιώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέ-
πουμε τον κόσμο και καταλαβαίνουμε τους άλλους. Για να γίνει αυτό, η 
εκπαίδευση πρέπει να κατανοηθεί ως διαδικασία που σχετίζεται τόσο με 
την ένταξη όσο και με τον μετασχηματισμό. Μέσα από συμμαχίες που δια-
συνδέουν διαφορετικές κοινότητες δίνοντάς τους αξία, πρέπει να παρέχει 
τα εργαλεία για την κατανόηση και τη συμμετοχή, επιτρέποντάς μας να 
μαθαίνουμε από τις διαφορές, να τις μοιραζόμαστε και να τις υπερβαίνου-
με. Η σημασία αυτού του βιβλίου έγκειται στον συνδυασμό θεωρητικών 
προσεγγίσεων με ερευνητικά δεδομένα, ώστε κάτι τέτοιο να είναι εφικτό. 
Δεν είναι παρά ένα μόνο βήμα, αλλά ένα βήμα αλληλεγγύης που πρέπει να 
κάνουμε και να ξανακάνουμε και ως εκπαιδευτικοί και ως πολίτες, για την 
ενταξιακή εκπαίδευση και την κοινωνική δικαιοσύνη.  
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Πολιτισμική επάρκεια, ένταξη και 
περιθωριοποιημένες ομάδες 

Ann Cheryl Armstrong, 
University of Western Sydney, Australia 

Derrick Armstrong, 
University of the South Pacific, Fiji 

Η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας (cultural competence) βρίσκεται στο 
επίκεντρο των αξιών, των κανόνων και των παραδόσεων του πανεπιστη-
μίου και της ευρύτερης κοινωνίας, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο της 
ιστορίας, στα σημεία συνάντησης της εξουσίας με τη δομή της κοινότητας. 
Για να αναπτυχθεί η πολιτισμική επάρκεια, απαιτείται να διερευνηθούν 
και να κατανοηθούν τα εμπόδια που υπονομεύουν την ύπαρξη μιας κοινό-
τητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο 
η πολυπολιτισμικότητα και η ποικιλία των εμπειριών και των αξιών συχνά 
εξαφανίζονται κάτω από το βάρος των κυρίαρχων κοινωνικο-πολιτισμι-
κών ηγεμονικών μορφών. Ωστόσο, από παιδαγωγική σκοπιά, η έννοια της 
πολιτισμικής επάρκειας μπορεί να γίνει επίσης αντιληπτή ως μια μετασχη-
ματιστική διαδικασία μέσα από την οποία αλλάζει και εμπλουτίζεται η αν-
θρώπινη συμπεριφορά, με μια αυθεντικά συμμετοχική κοινωνική και πολι-
τισμική αλληλεπίδραση. Σ’ αυτό το κείμενο εξετάζουμε πώς συμβάλλει η 
έννοια της πολιτισμικής επάρκειας στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ 
γηγενών και μη γηγενών, στο πλαίσιο του αυστραλιανού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Μελετούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η πολιτισμική επάρ-
κεια για την αποδόμηση των δομών και των πρακτικών μέσω των οποίων 
περιθωριοποιούνται στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα κάποιες εμπειρίες 
και ταυτότητες. Θα αναφερθούμε επίσης σε στρατηγικές για την κατάκτη-
ση της πολιτισμικής επάρκειας σε τάξεις, σε ιδρύματα και εκπαιδευτικά 
συστήματα. Τέλος, θα συζητήσουμε πώς οι παιδαγωγικές πολιτισμικής 
επάρκειας μπορούν να συντελέσουν στην υγιή διαμόρφωση των δημοκρα-
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τικών δομών στις ολοένα και πιο ετερογενείς κοινωνίες και στις αλληλεπι-
δράσεις της παγκόσμιας κοινότητας. 

Η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας 

Ο όρος πολυπολιτισμική επάρκεια χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε μια δημοσί-
ευση του ψυχολόγου Paul Pedersen για την ψυχική υγεία (1988). Πάνω 
από δέκα χρόνια αργότερα, έγινε γνωστή ως πολιτισμική επάρκεια από  
επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας που ασχολούνται με την πολυπολι-
τισμικότητα. Η προσοχή εστιάστηκε κυρίως στις διαφορετικές εμπειρίες 
υγείας και ιατρικής περίθαλψης που είχαν ομάδες με σημαντικές διαφορές 
όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής. Αναγνωρίστηκε ότι οι διαφορές στον 
τρόπο ζωής των μεσαίων και εργατικών τάξεων παγκοσμίως είχαν πολιτι-
σμικές και κοινωνικές ρίζες και δεν επιδέχονταν αμιγώς ιατρικές εξηγήσεις. 
Επιπλέον, φαίνεται πως ενισχύονταν αυτές οι διαφορές όταν εξεταζόταν η 
εμπειρία και η κατάσταση της υγείας των λιγότερο ευνοημένων ομάδων, 
όπως οι γηγενείς λαοί του κόσμου. Η ιδέα της πολιτισμικής επάρκειας κα-
τέληξε να έχει περισσότερη επίδραση σ’ αυτόν τον χώρο, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στην κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών και στους τρόπους με 
τους οποίους κυρίαρχες και μη γηγενείς κουλτούρες κανονικοποιούνται 
μέσα από τις αλληλεπιδράσεις γηγενών και μη γηγενών. 

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι υπάρχουν περισσότεροι από 370 εκατομ-
μύρια γηγενείς κάτοικοι σε 70 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν 
παραδόσεις χαρακτηριστικά διαφορετικές από την πολιτικά κυρίαρχη κοινω-
νία στην οποία ζουν, έχοντας διατηρήσει τις πολιτισμικές, οικονομικές, κοινω-
νικές και πολιτικές πρακτικές από το ιστορικό παρελθόν τους.1  

Οι Αβορίγινες και οι κάτοικοι των νησιών Torres Strait είναι οι γηγενείς 
της Αυστραλίας. Η πλούσια πολιτισμική ιστορία τους χρονολογείται πριν 
από τουλάχιστον 40.000 χρόνια. Βέβαια, αυτή η πραγματικότητα αμαυρώ-
θηκε τα τελευταία 300 χρόνια από την αποικιοκρατία και την καταπίεση. 
Οι γηγενείς πολιτισμοί είναι διαφορετικοί, αλλά συνιστούν ένα ζωτικό 
κομμάτι της εθνικής ταυτότητας της Αυστραλίας. Σύμφωνα με την απο-
γραφή του 2011, έχουν αναγνωριστεί ως γηγενείς 669.736 άνθρωποι ή 
περίπου το 3% του πληθυσμού της Αυστραλίας. Οι περισσότεροι ζουν στις 
ανατολικές πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας (31,1%) και του Κουίν-
σλαντ (28,2%), ενώ σχεδόν το 33% ζει στις μεγάλες πόλεις ή γύρω απ’ αυ-

1 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf. 
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τές. Αναλογικά με τον γενικό πληθυσμό των πολιτειών και επικρατειών 
της Αυστραλίας, η Βόρεια Επικράτεια παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δημο-
γραφική συγκέντρωσή τους (29,8% του πληθυσμού). Σε ολόκληρη τη χώ-
ρα, οι γηγενείς αποτελούν το 24% των Αυστραλών που ζουν σε απομα-
κρυσμένες ή πολύ απομακρυσμένες περιοχές, ενώ οι μεγάλες πόλεις, παρό-
λο που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό, ωστόσο εμφανίζουν το χαμηλότερο 
ποσοστό γηγενών (1%). Την εποχή του ευρωπαϊκού αποικισμού υπήρχαν 
τουλάχιστον 250 γνωστές γλώσσες Αβοριγίνων, αλλά έκτοτε πολλές έχουν 
χαθεί. Σήμερα εκτιμάται ότι 110 γλώσσες απ’ όσες έχουν απομείνει διατρέ-
χουν σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης (Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, 
2012a). 

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσί-
ας (2012b) δείχνουν ότι ο πληθυσμός των γηγενών είναι στο σύνολό του 
πολύ νεαρότερος από τον πληθυσμό των μη γηγενών και ότι τα ποσοστά 
θνησιμότητας για όλους/όλες τους/τις γηγενείς άντρες και γυναίκες είναι 
περίπου τρεις φορές υψηλότερα από εκείνα των μη γηγενών. Τα μωρά 
που γεννιούνται από γηγενείς γυναίκες είναι πιο πιθανό να πεθάνουν τον 
πρώτο χρόνο της ζωής τους σε σχέση με εκείνα που γεννιούνται από μη 
γηγενείς. Επίσης, το προσδόκιμο ζωής για τους/τις γηγενείς είναι σημα-
ντικά χαμηλότερο από εκείνο των μη γηγενών μελών του πληθυσμού. Για 
παράδειγμα, ένας γηγενής που γεννήθηκε μεταξύ 2005-2007 αναμένεται 
να ζήσει 67,2 χρόνια, δηλαδή περίπου 11,5 χρόνια λιγότερο από έναν μη 
γηγενή, ο οποίος αναμένεται να ζήσει 78,7 χρόνια. Την ίδια χρονική περί-
οδο, μια γηγενής αναμένεται να ζήσει 72,9 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 10 
χρόνια λιγότερο από μια μη γηγενή (82,6 χρόνια). Σύμφωνα με την Αυ-
στραλιανή Στατιστική Υπηρεσία (2010), μεταξύ 2006-2010 οι κύριες αι-
τίες θανάτου για τους/τις γηγενείς της Αυστραλίας ήταν: καρδιαγγειακά 
νοσήματα (συμπεριλαμβανομένης της καρδιοπάθειας και των εγκεφαλι-
κών), εξωτερικές αιτίες (όπως ατυχήματα ή αυτοτραυματισμοί) και καρ-
κίνος (MacRae et al., 2013. Thomson et al., 2010). 

Ο σχετικός κοινωνικός αποκλεισμός των γηγενών της Αυστραλίας προ-
σφέρει ένα κύριο σημείο αναφοράς για την κατανόηση της σχέσης ανάμε-
σα σε γηγενείς και μη γηγενείς ανθρώπους και κοινότητες. Ωστόσο, η ιδέα 
της πολιτισμικής επάρκειας όσον αφορά τις σχέσεις γηγενών και μη γηγε-
νών δεν περιορίζεται στο θέμα της ανισότητας και του κοινωνικού απο-
κλεισμού. Αντίθετα, προτείνει τη χρήση του διαλόγου και των πολιτισμι-
κών ανταλλαγών ως μηχανισμού για την προαγωγή της κατανόησης και 
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του σεβασμού απέναντι στους πολιτισμούς των γηγενών και για τη δημι-
ουργία ευκαιριών για τους γηγενείς μέσα στην κοινωνία. Ασχολείται επί-
σης με την αλλαγή στις συμπεριφορές της κοινωνίας των λευκών, αλλά 
επίσης και με την προώθηση της ένταξης των γηγενών ως συνόλου στην 
αυστραλιανή κοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω της εκπαί-
δευσης των μη γηγενών σχετικά με το πολιτισμικό υπόβαθρο των γηγε-
νών, όσο και μέσω της στήριξης της συμμετοχής των γηγενών στο κοινω-
νικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι της Αυστραλίας, με σκοπό τον εμπλουτι-
σμό της ευρύτερης αυστραλιανής κοινωνίας και την αύξηση των ευκαι-
ριών για συμμετοχή και επιτυχία μέσα σ’ αυτή. 

Η Αυστραλία είναι μια ιδιαίτερα πολυπολιτισμική κοινωνία και η έν-
νοια της πολιτισμικής επάρκειας μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριλά-
βει αυτή την ευρύτερη κοινωνική και πολιτισμική ποικιλομορφία. Οι Αυ-
στραλοί προέρχονται από περισσότερους από 200 τόπους καταγωγής και 
μιλούν στο σύνολό τους πάνω από 300 γλώσσες, από τις οποίες οι 150 
είναι γηγενείς. Ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων γεννήθηκε στη χώρα, πε-
ρίπου το 41% έχει τουλάχιστον έναν γονιό που έχει γεννηθεί στο εξωτερι-
κό (απογραφή 2006). Περίπου το 2% έχει γηγενείς ρίζες και το 22% έχει 
γεννηθεί σε άλλη χώρα (κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νέα Ζηλανδία 
και την Κίνα). Απ’ αυτούς περίπου το 14% έχει γεννηθεί σε χώρες όπου 
δεν μιλιούνται τα αγγλικά. Οι γλώσσες που μιλιούνται κυρίως στην Αυ-
στραλία είναι τα αραβικά, τα καντονέζικα, τα αγγλικά, τα ελληνικά, τα 
ιταλικά, τα μανδαρίνικα και τα βιετναμέζικα.2  

Επομένως, η πολιτισμική επάρκεια μπορεί να εξεταστεί μέσα στο πλαί-
σιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας που επιδιώκει να ορίσει την ταυτό-
τητά της με τρόπο ο οποίος ευνοεί την ένταξη και απομακρύνεται από την 
αποικιακή κληρονομιά. Η πολιτισμική επάρκεια δίνει έμφαση κυρίως στο 
μέλλον και στη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας στην οποία αναγνωρίζο-
νται τα δυνατά σημεία των διαφορετικών πολιτισμών, και δεν αναλώνεται 
στους τρόπους με τους οποίους προκλήθηκε στο παρελθόν ο αποκλεισμός 
και χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για να στερήσει ευκαιρίες. Δεν πρόκει-
ται για άρνηση της ιστορίας ούτε των τρόπων με τους οποίους η ιστορία 
πλαισίωσε την εμπειρία των ανθρώπων, τις κοινωνικές σχέσεις και τις δο-
μές εξουσίας στην κοινωνία σήμερα. Ωστόσο, δίνεται έμφαση στο πώς, κα-

2 Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες http://www.racismnoway.com.au/ 
aboutracism/population/index.html και http://www.dfat.gov.au/aib/society.html 

14 

                                                           



ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

1 
τανοώντας τις διαφορές στην ιστορία, τις αξίες και τις προοπτικές, και με 
σεβασμό σ’ αυτές, παρέχεται μια βάση για διάλογο και κοινωνική συμμε-
τοχή, και δημιουργούνται ευκαιρίες για συμφιλίωση και για ένα μέλλον 
ένταξης. 

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ευρέως διαδεδομένους  
όρους, δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός για την πολιτισμική 
επάρκεια. Οι ορισμοί διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, τον επιστημονικό 
κλάδο, τον οργανισμό. Ένας συνήθης ορισμός αναφέρεται σε «ένα σύ-
νολο κατάλληλων συμπεριφορών, στάσεων και πολιτικών που συνα-
ντιούνται σ’ ένα σύστημα, μια υπηρεσία ή μεταξύ επαγγελματιών, και 
το οποίο καθιστά αποτελεσματικό το έργο που αφορά διαπολιτισμικές 
καταστάσεις» (Cross, Bazron, Dennis, Isaacs, 1989). 

Σήμερα, η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας εξακολουθεί να χρησι-
μοποιείται κυρίως σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών υγείας (Shaw, 
2005), αλλά και στον τομέα των φυλετικών σχέσεων, με αυξανόμενο μά-
λιστα ρυθμό (Rattansi, 1992). Ωστόσο, πρόκειται για μια έννοια που σχε-
τίζεται σε μεγάλο βαθμό με άλλους κλάδους, και ιδίως με την εκπαίδευση. 
Παραδείγματος χάρη, μπορεί να αξιοποιηθεί ως πολιτισμικό εργαλείo σε 
συνεργασίες για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, όπως και για την κα-
τανόηση των σχέσεων εξουσίας μεταξύ μαθητών/ριών και διδασκό-
ντων/ουσών που αναπτύσσουν διαπολιτισμικές επαφές σε διεθνή εκπαι-
δευτικά περιβάλλοντα. Και στις δύο περιπτώσεις, το ιστορικό και πολιτι-
κό πλαίσιο γι’ αυτή την αλληλεπίδραση τοποθετείται και εκφράζεται μέ-
σω πολιτισμικά προσδιορισμένων σημαινόντων. Στο πλαίσιο της εκπαι-
δευτικής πρακτικής, η πολιτισμική επάρκεια στοχεύει στην κατανόηση 
των διαφορών, στη συνεργασία με άτομα διαφορετικού πολιτισμικού 
υποβάθρου και στη συμμετοχή όλων με βάση τον σεβασμό. Αυτή η προ-
σέγγιση έχει σημασία για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η διδασκα-
λία και προκύπτει η μάθηση σ’ αυτά τα συμφραζόμενα. 

Για παράδειγμα, οι Armstrong & Spandagou (2010: 68) υποστηρίζουν ότι 
αυτή η ποιότητα συμμετοχής αρχίζει με την ενταξιακή επικοινωνία και ότι  

μία από τις κύριες αρχές είναι πως τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων 
χρειάζεται να προετοιμαστούν για να διευρύνουν τις γνώσεις τους και την 
κατανόησή τους σε σχέση με την ένταξη. Παρόλο που ο ρόλος των εκπαι-
δευτικών είναι κρίσιμος για την προαγωγή της ένταξης, οι δομές και τα χα-
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ρακτηριστικά των σχολείων διαμορφώνουν το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο μπορούν να λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικοί ως φορείς αλλαγής. 

Και συνεχίζουν εξηγώντας ότι  
χρειάζεται ευελιξία στις προσεγγίσεις μας για την κατανόηση των διαφορε-
τικών πολιτισμών και ανθρώπων. Οι πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν ένα επίπεδο περιέργειας και την ικανότητα 
να σκεφτόμαστε πέρα από τις δικές μας πολιτισμικές αντιλήψεις, ενώ ταυ-
τόχρονα χτίζουμε πάνω στο επικοινωνιακό μας ρεπερτόριο και μαθαίνουμε 
από τα προηγούμενα λάθη μας. Αν τα σχολεία έχουν στόχο να προωθήσουν 
την ένταξη και να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα, πρέπει να είναι ευέ-
λικτα στις προσεγγίσεις τους για την εκπαίδευση και την αποδοχή των άλ-
λων σ’ αυτόν τον πολυπολιτισμικό κόσμο (ό.π.) 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον ρόλο της κουλτούρας στην εκ-
παίδευση χωρίς να τον υπεραπλουστεύουμε μέσα από την προοπτική της 
φυλής ή της εθνότητας –όπου οι αντιλήψεις που βασίζονται πάνω σε υπο-
τιθέμενα κοινά φυσικά χαρακτηριστικά ή σε μια υποτιθέμενη κοινή κλη-
ρονομιά επιβάλλονται στερεοτυπικά πάνω στην πλούσια ποικιλία της πο-
λιτισμικής εμπειρίας των ανθρώπων. 

Στην Αυστραλία, η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας έχει υιοθετηθεί 
από ακτιβιστές που ασχολούνται με υποθέσεις Αβοριγίνων και κατοίκων 
των νησιών Torres Strait. Το Αυστραλιανό Κέντρο για την Πολιτισμική  
Επάρκεια θεωρεί την έννοια χρήσιμη για τη συμφιλίωση ανάμεσα στους 
Αβορίγινες και τους μη Αβορίγινες και εκτιμά ότι υπάρχει ακόμη ένα σημα-
ντικό «πολιτισμικό χάσμα ανάμεσα στους γηγενείς και τους μη γηγενείς 
Αυστραλούς, εξαιτίας της έλλειψης εκπαίδευσης, γνώσεων και κατανόη-
σης».3 Αυτή η άποψη απηχεί τον ισχυρισμό του Νέλσον Μαντέλα (1994: 
144) ότι στην προσπάθεια να δημιουργηθεί μια νέα κοινωνία, μακριά από 
τη διχόνοια και την καταπίεση του παρελθόντος, 

η μεγάλη μηχανή προσωπικής ανάπτυξης είναι η εκπαίδευση. Μέσα από την 
εκπαίδευση, η κόρη ενός αγρότη μπορεί να γίνει γιατρός, το παιδί ενός γε-
ωργού μπορεί να γίνει πρόεδρος ενός ισχυρού κράτους. Αυτό που διαχωρί-
ζει το ένα άτομο από το άλλο δεν είναι το τι μας δίνεται, αλλά το πώς το  
αξιοποιούμε. 

Πρόσφατα προβλήθηκε στην Αυστραλία το σλόγκαν «Γεφυρώνοντας το 
χάσμα», το οποίο αναφέρεται σε πολιτικές που θεωρούνται απαραίτητες 

3 http://ccca.com.au/about-ccca 
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για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ γηγενών και μη γηγενών σε σχέση 
με θέματα υγείας, εκπαίδευσης, στέγασης, εργασίας, καθώς και σε άλλα 
μέτρα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Υπάρχει ανάγκη για αλλαγές στην εκπαίδευση των μαθητών/ριών που 
μπορεί να έχουν περιορισμένη επάρκεια στην επίσημη γλώσσα της χώρας 
(στην περίπτωσή μας, τα αγγλικά). Αν δεν ληφθεί υπόψη η πολιτισμική 
επάρκεια, οι εκπαιδευτικοί ίσως καταφεύγουν λιγότερο στις επιθυμητές 
διδακτικές και κοινωνικές στρατηγικές και ίσως έχουν εσφαλμένες προοσ-
δοκίες για τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Επιπλέον, αυτές οι κοινό-
τητες πιθανώς έχουν πρόσβαση σε χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες  
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, κάτι που ενδεχομένως οδηγεί σε βαθμιαία 
κοινωνική υποβάθμιση και στη δημιουργία γκέτο. Για την αντιμετώπιση 
αυτής της πρόκλησης χρειάζεται συντονισμένη σκέψη αναφορικά με τις 
υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης (υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια). 

Επίσης, το Αυστραλιανό Κέντρο για την Πολιτισμική Επάρκεια έχει 
υποστηρίξει ότι  

η Αυστραλία δεν μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα έως ότου οι μη γηγενείς 
Αυστραλοί κατανοήσουν καλύτερα τις κουλτούρες των Αβοριγίνων και των 
κατοίκων των νησιών Torres Strait και έως ότου αναπτύξουν τις δεξιότητες 
που χρειάζονται για να γίνουν πολιτισμικά επαρκείς τόσο σε προσωπικό 
όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο (http://www.ccca.com.au/about-ccca). 

Αυτή η πολυπολιτισμική διάσταση σε οργανωτικό επίπεδο επικεντρώνε-
ται κυρίως στις αρχές του «πολιτισμικού σεβασμού» και της «εκτίμησης 
των άλλων» στο πλαίσιο πρακτικών των συστημάτων παροχής υπηρε-
σιών υγείας, των εκπαιδευτικών συστημάτων, των κυβερνητικών υπη-
ρεσιών, των επιχειρήσεων, των βιομηχανιών και των επαγγελματικών 
ενώσεων. Βλέπει την κοινωνία ως ενταξιακή οντότητα που βασίζεται στη 
δύναμη της πολυπολιτισμικότητας. Πρόκειται για το πώς φερόμαστε ο 
ένας στον άλλο –στους μαθητές και τις μαθήτριές μας, στην πελατεία μας, 
στους/στις ασθενείς μας, στους/στις συνεργάτες/ριές μας και στους/ 
στις γείτονες/ισσές μας. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν «μέτρα» που είχαν 
στόχο την αποτίμηση της κουλτούρας των οργανισμών, αλλά και της πο-
λυπολιτισμικής ενταξιακής πρακτικής και ωριμότητάς τους. Έτσι, ανα-
γνωρίζεται η αξία που δίνει ένας οργανισμός στη δικαιοσύνη στον χώρο 
εργασίας, στις πρακτικές για τη στήριξη και την καλλιέργεια αυτής της 
κουλτούρας, στη δημιουργία ευκαιριών για ίση πρόσβαση στην υγεία και 
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για προώθηση των ανταμοιβών (ανάλογα με τον τύπο του ιδρύματος και 
τον ρόλο του κάθε ατόμου σ’ αυτόν –εργάτης, ασθενής, μαθητής κτλ.), 
στην παραγωγή δίκαιων αποτελεσμάτων και στις ευκαιρίες για συμμετο-
χή τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην επίλυση προβλημάτων. 

Ο Sonn (2004: 11) υποστηρίζει ότι «το να διασχίζεις πολιτισμικά σύνο-
ρα αποτελεί πρόκληση και απαιτεί κάτι περισσότερο από πολιτισμική  
επάρκεια». Εξηγεί ότι αυτό 

προϋποθέτει προθυμία να νιώσει κανείς άβολα, χαμένος και ανασφαλής, 
ευάλωτος και αδύναμος. Αυτά τα συναισθήματα δεν είναι μόνιμα, αλλά εί-
ναι μέρος του ταξιδιού, μέρος της διαδικασίας τού να ανοιχτεί κανείς σε νέ-
ες, διαφορετικές εμπειρίες και προκλήσεις. Για να είμαστε σε θέση να εργα-
στούμε δίπλα σε άλλους, χρειάζεται να εξετάσουμε τις δικές μας υποκειμε-
νικότητες και τους Λόγους που μας τοποθετούν στη θέση του «εμείς» και 
του «οι άλλοι». Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία μπορούμε να κάνουμε ορατές 
τις κυρίαρχες αφηγήσεις που εξυπηρετούν το κατεστημένο, αλλά και τις 
αντίθετες ιστορίες που απηχούν τη (χειραφετική) φωνή και την αντίσταση. 

Ο Sonn καταλήγει ότι  
η πολιτισμική επάρκεια είναι κάτι περισσότερο από το να μαθαίνουμε για 
τους άλλους, είναι το να μαθαίνουμε για τον εαυτό μας, τις υποκειμενικότη-
τές μας και τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι διάφορες μορφές δια-
θέσιμων Λόγων είναι δυνατόν να υπονομεύσουν τη διέλευση των πολιτι-
σμικών συνόρων. (ό.π.: 11) 

Προκειμένου να επιτευχθεί πολιτισμική επάρκεια στο πλαίσιο οργανι-
σμών, θα μπορούσαν να ακολουθηθούν διάφορα βήματα. Για παράδειγμα, 
η συμμετοχή μη κυρίαρχων ομάδων, όπως των γηγενών, στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και στην κατανομή της εξουσίας. Ένας οργανισμός 
μπορεί να επιδιώξει την προώθηση προγραμμάτων και πρακτικών που 
εμποδίζουν την επικράτηση αξιών που αντιπροσωπεύουν τις πιο ισχυρές 
πολιτισμικές ομάδες ή περιθωριοποιούν τις μειονότητες. Πρωταρχική ση-
μασία για την ενίσχυση της πολιτισμικής επάρκειας μπορεί να έχει η συμ-
μετοχή σε δραστηριότητες σχετικά με τον ρόλο και τις πρακτικές της πολι-
τισμικής κατανόησης στον χώρο εργασίας ή τη δημιουργία ασφαλών περι-
βαλλόντων, όπου δίνεται η ευκαιρία να ξεπεραστούν διάφορες προκατα-
λήψεις και στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία. 
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Κρίσιμες όψεις της πολιτισμικής επάρκειας 

Μια από τις αδυναμίες του έργου που αφορά την πολιτισμική επάρκεια 
είναι ο α-θεωρητικός της χαρακτήρας πολλές φορές και το γεγονός ότι 
στηρίζεται ως επί το πλείστον στις ανεξερεύνητες υποθέσεις της πολυπο-
λιτισμικότητας, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ισότητα και την ανοχή ανά-
μεσα στις πολιτισμικές ομάδες, αλλά έχουν πολύ λίγα να πουν για τις κοι-
νωνικές, πολιτικές και οικονομικές βάσεις του ρατσισμού στην κοινωνία. 
Και ούτε υπάρχει στη σχετική βιβλιογραφία σημαντική θεωρητικοποίηση 
της δόμησης και λειτουργίας κυρίαρχων λόγων ως κοινωνικών πράξεων. 
Το να επισημάνουμε το γεγονός ότι μια κυρίαρχη κουλτούρα εμφανίζεται 
ως κανονικοποιημένη αντικειμενικότητα στην τάξη δεν εξηγεί από μόνο 
του το πώς επιβάλλεται και πώς διεκδικείται η «αλήθεια» αυτού του ισχυ-
ρισμού ως μια πλευρά κοινωνικής δράσης. Υπάρχουν πολλές «αλήθειες» σε 
κάθε κατάσταση, γιατί η αλήθεια εμπεριέχει πράξη κοινωνικού ορισμού. 

Ανθρωπολογικές κριτικές των μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην 
πρακτική της πολιτισμικής επάρκειας υποστηρίζουν ότι η έννοια  

παρουσιάζει την κουλτούρα ως στατική, την αντιμετωπίζει ως μια μετα-
βλητή. Συγχωνεύει την κουλτούρα με τη φυλή και την εθνότητα, δεν ανα-
γνωρίζει τη διαφορετικότητα εντός των ομάδων, μπορεί εσκεμμένα να ρίξει 
την ευθύνη στις πολιτισμικές διαφορές ενός ατόμου, συγκαλύπτοντας  
έτσι τις ανισορροπίες των δομών εξουσίας. (Carpenter-Song, Schwallie & 
Longhofer, 2007: 1363) 

Οι Taylor (2003), Shaw (2005) και Rattansi (1992) έχουν υποστηρίξει 
ότι συχνά χρησιμοποιείται μια σταθερή διάσταση της κουλτούρας στο έρ-
γο που σχετίζεται με την πολιτισμική επάρκεια. Συνεπώς, αποτυχαίνει η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφορετικότητας εντός των πολιτι-
σμικών ομάδων, γεγονός που με τη σειρά του αφήνει πολύ μικρό περιθώ-
ριο για επεξεργασία της αξίας των διαφορετικών πολιτισμικών πρακτικών 
και των τρόπων με τους οποίους ένα άτομο συμμετέχει από μια διαπολιτι-
σμική σκοπιά στη διαδικασία της πολιτισμικής αλλαγής χωρίς να επιβάλει 
μονοπολιτισμικές ηγεμονίες. Οι πολιτισμικές διαφορές μπορούν να  
απεικονιστούν ως «αποκλίσεις από μια αγγλική νόρμα μεσαίας τάξης» 
(Lambert & Sevak, 1996), αλλά οι διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις υπο-
γραμμίζουν πως παράγοντες όπως το φύλο, η τάξη, η γενιά και η ηλικιακή 
ομάδα μπορεί να είναι το ίδιο ή περισσότερο σημαντικοί για την ταυτότη-
τα του ατόμου απ’ ό,τι η φυλή ή η εθνότητα. Το έργο που αντλεί το υλικό 

19 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ | Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 

11 

του από τη θεωρία του φύλου ή της τάξης είναι δυνατόν ενίοτε, μέσα από 
τη δική του αγγλοκεντρική προοπτική, να ενισχύσει την κυρίαρχη μονοπο-
λιτισμικότητα, εναλλακτικά όμως και να χρησιμοποιηθεί για να αμφισβη-
τήσει τα προνόμια των παραδοσιακών πολιτισμικών προοπτικών (από 
οποιαδήποτε κουλτούρα) για τη συγκρότηση της ταυτότητας και τη νομι-
μοποίηση των κοινωνικών πρακτικών σε μια διαπολιτισμική κοινωνία. 

Αυτή η διάσταση ανάμεσα στην αναγνώριση και την εκτίμηση των πο-
λυπολιτισμικών προοπτικών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο προκύ-
πτουν οι νέες πολιτισμικές προοπτικές (κοινές και αποκλίνουσες) από τις 
αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε μια σύγχρονη διαπολιτισμική 
κοινωνία, αποδεικνύουν την αδυναμία του πολυπολιτισμικού σχετικισμού 
ως πλαισίου για την κατανόηση και τη χρήση της έννοιας της πολιτισμικής 
επάρκειας σ’ ένα πολύπλοκο και δυναμικό κοινωνικό και πολιτισμικό πε-
ριβάλλον. Προκειμένου να είναι ωφέλιμη η έννοια της πολιτισμικής επάρ-
κειας, ίσως να πρέπει να τοποθετηθεί στο πλαίσιο μιας θεωρίας επιτελε-
στικής πράξης, η οποία προσεγγίζει τη δυναμική της αλλαγής μέσω του 
διαπολιτισμικού διαλόγου και της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης. Εδώ 
θα λέγαμε ότι είναι χρήσιμη η θεωρία του Habermas. 

Ο Michael Pusey (1987: 72) υποστηρίζει ότι «η συστηματική διαστρέ-
βλωση της επικοινωνίας παραπέμπει στη συστηματική διαστρέβλωση 
των κοινωνικών δομών και κατά συνέπεια στις επιπτώσεις της εξουσίας 
στη ζωή των ατόμων». Οι επικοινωνιακές πρακτικές της κοινωνικής αλ-
ληλεπίδρασης, ιδίως σε θεσμικά πλαίσια, περιλαμβάνουν διαπραγματεύ-
σεις του νοήματος και της ταυτότητας. Ορίζουν την «αλήθεια» όχι σε  
αντιστοιχία με την πραγματικότητα, αλλά ως κοινωνικά δομημένες στιγ-
μές στον αγώνα για την αλήθεια. Για να κατανοήσουμε την επικοινωνία 
ως επιτελεστική σχέση πράξεων και αλληλεπιδράσεων μέσω των οποίων 
προσδιορίζονται και επαναπροσδιορίζονται το νόημα και η αλήθεια, είναι 
επίσης απαραίτητο να κατανοήσουμε τις διαδικασίες μέσω των οποίων 
προσδιορίζεται η πολιτισμική επάρκεια ως πραγματικότητα. Σύμφωνα με 
την οπτική του Habermas, η επάρκεια καθορίζεται όχι μόνο από την επι-
κράτηση της μιας κουλτούρας πάνω στην άλλη, αλλά επίσης και από τον 
τρόπο με τον οποίο οι επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν 
και ενσωματώνουν πράξεις εξουσίας μέσω των οποίων η καταπίεση, η 
εκτόπιση και η απώλεια ταυτότητας γίνονται τόσο σημαίνοντα όσο και 
ενσαρκώσεις «ανεπάρκειας». 
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Η ανεπάρκεια, μ’ αυτή την έννοια, αναφέρεται στις αποξενωμένες πολι-

τισμικές ταυτότητες που αποδυναμώνονται και καθίστανται παράλογες, 
και στη στεγανότητα των κυρίαρχων πολιτισμικών δομών και αναπαρα-
στάσεων που καθίστανται «αληθινές» μέσω των κοινωνικών δράσεων και 
αλληλεπιδράσεων. Πέρα από την εσωτερίκευση της πολιτισμικής κυριαρ-
χίας (στην οποία μπορεί επίσης να προβληθεί αντίσταση), υπάρχει και η 
εσωτερίκευση της πολύμορφης πολιτισμικής διαφοράς, η οποία μπορεί να 
οριστεί ως αυτο-καταπίεση και ως τραύμα της αυτο-αποξένωσης, ως φο-
νταμενταλιστικός μη-επικοινωνιακός απομονωτισμός ή ως καθαρή πράξη 
που στηρίζεται στον ολοκληρωτισμό ως πολιτισμική προοπτική. 

Επομένως, η πολιτισμική επάρκεια δεν θα πρέπει να κατανοηθεί απλου-
στευτικά ως μια μορφή πολυπολιτισμικότητας που δεν εκτείνεται πέρα από 
τον σεβασμό και την ανοχή απέναντι στη διαφορά. Αντίθετα, περιλαμβάνει 
μια διαδραστική κοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας αμφισβητούμε ταυ-
τόχρονα τις βασικές μας υποθέσεις, πεποιθήσεις και δεσμεύσεις. Ωστόσο, ο 
Habermas (1984: 101) υποστηρίζει ότι «η επικοινωνιακή πράξη δεν εξα-
ντλείται στην ενέργεια επίτευξης κατανόησης με ερμηνευτικό τρόπο». Αντί-
θετα, κάθε διαδικασία επίτευξης της κατανόησης επιτελείται στο πλαίσιο 
μιας πολιτισμικά εδραιωμένης προ-κατανόησης (ό.π.: 100). Έτσι, η παιδα-
γωγική αξία της πολιτισμικής επάρκειας και πλαισιώνεται και περιορίζεται 
στο επίπεδο των κοινωνικών δομών, το οποίο, για τον Habermas, αποτελεί 
την οργανωτική αρχή της εκμετάλλευσης του καπιταλισμού, που μετατρέπει 
την κοινή κατανόηση σε μορφές που αντικατοπτρίζουν και στηρίζουν τα 
ενδιαφέροντα των ισχυρών (Pusey, ό.π.). Γι’ αυτόν τον λόγο, για να είναι με-
τασχηματιστική μια παιδαγωγική πολιτισμικής επάρκειας πρέπει να κινείται 
πέρα από την πολυπολιτισμικότητα, προς την ανάπτυξη κοινής κατανόησης 
και κοινών ενεργειών μέσω των οποίων μπορούν να γίνουν αντιληπτές οι 
κοινωνικές και δομικές σχέσεις εξουσίας σε διαφορετικές πολιτισμικές δο-
μές και πρακτικές. Μέσα απ’ αυτές τις δομές και πρακτικές, η πολιτισμική 
επάρκεια μπορεί να εξεταστεί με τρόπους που αναπτύσσουν νέες, κοινές 
μορφές λογικής, οι οποίες αντιστέκονται σ’ αυτές τις κοινωνικές και δομικές 
διαστρεβλώσεις των διαπολιτισμικών σχέσεων, αναμετρούνται μαζί τους 
και ενδεχομένως τις μετασχηματίζουν. 

Προσεγγίσεις της πολιτισμικής επάρκειας στην τάξη 

Η κουλτούρα, την οποία έχουμε ερμηνεύσει ως μια μη στατική, δυναμική 
διαδικασία μετασχηματισμού που βασίζεται σε μεμονωμένες και συλλογι-
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κές επιλογές που κάνουν άτομα και κοινότητες, συνιστά τον πυρήνα της 
παιδαγωγικής του Freire. Ο Shor (1993: 30-31) ορίζει την κουλτούρα ως  

τις ενέργειες και τα αποτελέσματα των ατόμων στην κοινωνία, τον τρόπο 
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι μεταξύ τους στις κοινότητές τους, 
και όλα εκείνα που προσθέτουν στον κόσμο που βρίσκουν. Η κουλτούρα εί-
ναι αυτό που κάνουν κάθε μέρα οι συνηθισμένοι άνθρωποι, το πώς συμπε-
ριφέρονται, μιλούν, σχετίζονται μεταξύ τους και κάνουν οτιδήποτε. Όλοι 
και όλες έχουν και δημιουργούν μια κουλτούρα, όχι μόνο οι ειδήμονες στην 
αισθητική ή τα μέλη της ελίτ. Η κουλτούρα είναι ο λόγος και η συμπεριφορά 
στην καθημερινή ζωή, που μελετούν ανθρωπολογικά οι εκπαιδευτικοί-
υποστηρικτές της απελευθερωτικής παιδαγωγικής προτού μπορέσουν να 
προσφέρουν αποτελεσματική κριτική μάθηση. 

Ο Michael Apple (1993: 222) αναγνώρισε τη σημασία αυτής της άποψης 
για την κουλτούρα όταν ισχυρίστηκε ότι «η εκπαίδευση είναι στενά συνυ-
φασμένη με την πολιτική της κουλτούρας». Συνεχίζοντας τόνισε ότι «ένα 
δημοκρατικό πρόγραμμα σπουδών και μια δημοκρατική παιδαγωγική 
πρέπει να ξεκινούν από την αναγνώριση των διαφορετικών κοινωνικών 
τάξεων και πολιτισμικών ρεπερτορίων στις σχολικές τάξεις, αλλά και των 
σχέσεων εξουσίας ανάμεσά τους» (ό.π.: 232). 

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια της πολιτισμικής επάρκειας θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, όπου θα 
μετατρέπεται σε προσπάθεια συνεργασίας ανάμεσα στον/στη μαθητευό-
μενο/η και τον/τη διδάσκοντα/ουσα –μια διεκδίκηση χώρου για την αμ-
φισβήτηση ιδεών και τη συμμετοχή σε ιδεολογίες, όπου το «νέο» περιβάλ-
λον στηρίζει τη μάθηση τόσο για τον/τη μαθητευόμενο/η όσο και για 
τον/την παιδαγωγό. Οι τάξεις μπορούν να είναι περιβάλλοντα στα οποία 
συναντιούνται οι πολιτισμοί και αντιμετωπίζεται ο διαπολιτισμικός διάλο-
γος με τρόπο που εμπλέκει τους/τις μαθητές/ριες και προστατεύει 
τους/τις ευάλωτους/ες. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα παιδιά χρειάζε-
ται να μάθουν πώς να χειρίζονται και να αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση 
στις καταστάσεις διδασκαλίας/μάθησης. 

Καθώς οι κοινωνίες γίνονται περισσότερο πολυπολιτισμικές, η ανάπτυ-
ξη πολιτισμικά ευαίσθητων και ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών και η 
επίτευξη της πολιτισμικής επάρκειας θα πρέπει να γίνουν ολοένα και πιο 
απαραίτητες για τη δουλειά, το σπίτι και την κοινότητα. Όπως και η έντα-
ξη, στην οποία το άτομο δεν φτάνει ποτέ αλλά βρίσκεται διαρκώς σε μια 
κατάσταση εξέλιξης, έτσι και η πολιτισμική επάρκεια είναι μια διαδικασία. 
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Δεν πρόκειται απλώς για την «εκπαίδευση» των εκπαιδευτικών και των 
εργαζόμενων στον κλάδο της υγείας γύρω από την πολιτισμική συναίσθη-
ση, αλλά για τη συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους στην κοινωνία, 
για τη διδασκαλία των παιδιών και των νέων σε διάφορα εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα, με στόχο την αποδοχή της διαφοράς, καθώς επίσης και για 
τη στήριξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών μέσω των οποίων η αμοιβαία 
μάθηση παράγει νέους τρόπους κατανόησης, νέα γνώση, που με τη σειρά 
τους μορφοποιούν, ανατρέπουν και αναδημιουργούν μια κοινή λογική. 

Η πολιτισμική επάρκεια αναπτύσσεται όταν το άτομο αρχίζει να ανα-
γνωρίζει και να αντιμετωπίζει τις ίδιες του τις πολιτισμικές υποθέσεις και 
αξίες, και φτάνει σε επίπεδα ενσυναίσθησης όταν αναγνωρίζει και εκτιμά 
ότι υπάρχουν πολλές θεωρήσεις του κόσμου μέσα στην κοινωνία και ότι 
αυτές επηρεάζονται από την κουλτούρα. Η κουλτούρα είναι αναπόφευκτη. 
Όλοι οι άνθρωποι γαλουχούνται μέσα σε μια κουλτούρα που αποτελεί το 
σημείο εκκίνησής τους για να μάθουν άλλα πράγματα. Είναι σημαντικό να 
θυμόμαστε ότι δεν βλέπουν ή δεν βιώνουν τον κόσμο όλοι οι άνθρωποι με 
τον ίδιο τρόπο, καθώς και ότι το κάθε άτομο προσφέρει διαφορετικές 
προοπτικές σε κάθε κατάσταση μάθησης, ως αποτέλεσμα του φύλου, της 
ηλικίας, της τάξης, της εθνότητας, της σωματικής/πνευματικής αναπηρίας, 
της σεξουαλικότητας κ.ο.κ. Ωστόσο, ισχύει επίσης ότι οι όποιες αλληλεπι-
δράσεις ανάμεσα στους πολιτισμούς παράγουν νέους τρόπους θέασης του 
κόσμου, παρόλο που αυτό γίνεται μέσω μιας διαδικασίας διαλόγου και δρά-
σης που μπορεί να αμφισβητηθεί έντονα, ακριβώς γιατί ο πολιτισμός παρά-
γεται και αναπαράγεται δυναμικά στο πλαίσιο των κοινωνικών αλληλεπι-
δράσεων του παρόντος. Σε μια διαπολιτισμική κοινωνία αυτή η δυναμική 
διαδικασία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές. Μπορεί ενίοτε να 
ενθαρρύνει τον συντηρητισμό και την οπισθοχώρηση στο παρελθόν, αλλά 
ακόμα και το παρελθόν είναι ένας κόσμος που πλαισιώνεται πολιτισμικά 
από τις ανησυχίες του παρόντος. Μ’ αυτή την έννοια, ο πολιτισμικός φοντα-
μενταλισμός είναι επίσης προϊόν και αντανάκλαση του παρόντος. 

Υποστηρίξαμε ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι πλαισιωμένη προ-
κειμένου να έχει νόημα για τη ζωή των ανθρώπων και ότι η μάθηση θα 
πρέπει να πηγάζει από τις αληθινές εμπειρίες των μαθητών/ριών μέσω 
του διαλόγου που αναπτύσσεται γύρω από θέματα εξαιρετικής σημασίας 
γι’ αυτούς. Tα παιδιά έχουν τη δική τους ιστορία και κουλτούρα –που παί-
ζει πρωτεύοντα ρόλο στη συμμετοχή τους στη μάθηση– και συνεπώς, από 
παιδαγωγική σκοπιά, η φωνή του/της μαθητή/ριας πρέπει να τοποθετεί-
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ται σε ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Αυτό θα πρέπει να είναι το εφαλ-
τήριο για οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία που επιδιώκει τον κοινω-
νικό μετασχηματισμό. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού δεν είναι να δέχεται 
τις «ιστορίες» των μαθητών/ριών χωρίς αμφισβήτηση, αλλά να κάνει 
τους/τις μαθητές/ριες να σκέφτονται πάνω στις διάφορες καταστάσεις 
τους και να ασκούν κριτική στις ίδιες τους τις εμπειρίες. 

Όπως ισχυρίζεται ο Freire, «για να είσαι καλός απελευθερωτικός παι-
δαγωγός, χρειάζεται πάνω απ’ όλα να έχεις πίστη στους ανθρώπους. […] 
Πρέπει να έχεις πεποίθηση ότι η βασική προσπάθεια της εκπαίδευσης 
είναι να συντελέσει στην απελευθέρωση των ανθρώπων, ποτέ στην υπο-
ταγή τους» (Freire, 1971, στο Shor, 1993: 25). 
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Στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, από την προσχολική εκπαίδευση μέχρι 
την τελευταία τάξη του λυκείου, πολλοί παιδαγωγοί δεν είναι ασυνήθιστο 
να χρησιμοποιούν τη λέξη παιδαγωγική όταν μιλούν για τη διδασκαλία και 
τη μάθηση. Σ’ αυτό το κείμενο ο όρος παιδαγωγική χρησιμοποιείται για να 
αναφερθεί στην τέχνη, την επιστήμη ή το επάγγελμα της διδασκαλίας, ιδίως 
ακαδημαϊκών μαθημάτων ή θεωρητικών εννοιών (Merriam-Webster, n.d.). 

Υπάρχουν διάφορες παιδαγωγικές για τη διδασκαλία (π.χ., πρακτικές): 
κάποιες περιλαμβάνουν προτάσεις και δραστηριότητες για τις εμπειρίες 
διδασκαλίας και μάθησης (π.χ., πώς γράφονται οι μαθησιακοί στόχοι, πώς 
παρουσιάζονται ιδέες και έννοιες στα παιδιά, πώς συντονίζεται η συζήτη-
ση στην τάξη, πώς ομαδοποιούνται τα παιδιά, πώς επιλέγεται το εκπαι-
δευτικό υλικό και πώς διαμορφώνονται τρόποι αξιολόγησης). Υπάρχουν 
παιδαγωγικές που ασχολούνται με τους τρόπους με τους οποίους πρέπει 
να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τα σχολικά εγχειρίδια, τα υλικά για συ-
γκεκριμένα μαθήματα, τους τεχνολογικούς πόρους και άλλα. Με απλά λό-
για, υπάρχουν παιδαγωγικές που έχουν σχεδιαστεί για να μας καθοδηγούν 
στο τι, πώς, πότε και πόσο διδάσκουμε. Επιπλέον, κάποιες παιδαγωγικές 
κατευθύνονται από ιδεολογίες ή φιλοσοφίες σχετικά με τη διδασκαλία και 
τη μάθηση. Πολύ συχνά, η προσοχή στην πολυπολιτισμικότητα και στην 
εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη δεν αποτελεί προτεραιότητα ή 
απουσιάζει εντελώς απ’ όλες αυτές τις παιδαγωγικές. Ωστόσο, ο όρος δια-
φορετικότητα, που αξιοποιείται ίσως για να καλύψει όλες τις πτυχές των 
«διαφορών», ή η γλώσσα που υποστηρίζει μια ιδεολογία αχρωματοψίας 
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(colorblind ideology) χρησιμοποιούνται μαζί με δηλώσεις του συγγραφέα 
όπως: «Η παιδαγωγική μέθοδος και το συναφές εκπαιδευτικό υλικό έχουν 
σχεδιαστεί για όλα τα παιδιά» (έμφαση του συγγραφέα). Επιπλέον, κά-
ποιες παιδαγωγικές που δηλώνουν ότι είναι για όλες τις μαθήτριες και  
όλους τους μαθητές δεν δίνουν προσοχή στην πολιτισμική ιστορία των 
παιδιών και στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψής τους. 

Για να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί μια παιδαγωγική στάση όσον  
αφορά την πολυπολιτισμικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την πολιτι-
σμική ιστορία των μαθητών/ριών και την ανάπτυξη της αυτοαντίληψής 
τους, η πρότασή μου είναι ότι προτού χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε παι-
δαγωγική θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν στις ακόλουθες ερω-
τήσεις. Η παιδαγωγική: 

• ορίζει τους όρους κοινωνική δικαιοσύνη και πολυπολιτισμικότητα ή 
οι ορισμοί επαφίενται στην κατανόηση του αναγνώστη; 

• ορίζει τη δημοκρατία; Στη συζήτηση για τη δημοκρατία, τα παρα-
δείγματα αφορούν κάτι περισσότερο από τη συμμετοχή στις εκλογές 
ή ίσως τη σύνταξη ενός γράμματος που να απευθύνεται σ’ έναν κυ-
βερνητικό αξιωματούχο; 

• χρησιμοποιεί λέξεις-κώδικες που δυσχεραίνουν την πλήρη κατανόη-
ση της πολιτισμικής ταυτότητας (π.χ., «σε κίνδυνο» [at risk], «αχρω-
ματοψία» [colorblind]); 

• δίνει προσοχή στην κοινωνική-πολιτισμική ιστορία των παιδιών και 
στην ανάπτυξη της ταυτότητάς τους; 

Τέσσερις παιδαγωγικές: Κριτική παιδαγωγική, μάθηση βασισμένη 
στην επίλυση προβλημάτων, κοσμοπολίτικη παιδαγωγική, εκπαί-
δευση βασισμένη στον τόπο 

Το κείμενο αυτό συνεχίζει με την εξέταση τεσσάρων δημοφιλών παιδαγω-
γικών: της κριτικής παιδαγωγικής, της μάθησης που βασίζεται στην επί-
λυση προβλημάτων, της κοσμοπολίτικης παιδαγωγικής και της εκπαίδευ-
σης που βασίζεται στον τόπο. Ωστόσο, από την αρχή σημειώνω έναν περι-
ορισμό: η εξέταση περιορίζεται σε τέσσερις παιδαγωγικές που είναι διαθέ-
σιμες στο διαδίκτυο. Ο περιορισμός τίθεται γιατί οι μαθητές/ριες, από το 
επίπεδο της στοιχειώδους εκπαίδευσης μέχρι το πανεπιστήμιο, χρησιμο-
ποιούν το διαδίκτυο ως κύρια πηγή για τη διεξαγωγή έρευνας. Η χρήση 
πληροφοριών από βιβλία και άρθρα ακαδημαϊκών περιοδικών φθίνει. Η 
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έρευνα με τίτλο «2006 Media Perception Survey», που πραγματοποιήθηκε 
από την Experience Inc., εξέτασε τη χρήση του διαδικτύου από προπτυχια-
κούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία 
από 350 φοιτητές/ριες και πρόσφατους/ες αποφοίτους/ες απ’ όλη την 
Αμερική και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 43% όσων συμμετείχαν 
στην έρευνα ξοδεύει πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα στο διαδίκτυο. Η 
Google και η Yahoo είναι οι ιστοσελίδες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
επισκεψιμότητα. Οι Mitra, Willyard, Platt & Parsons (2005) ισχυρίζονται 
ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο κερδίζει έδαφος συνεχώς σε ιδρύματα της 
ανώτατης εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο ισχύει ήδη για τις ανεπτυγμένες χώρες 
και αρχίζει να ισχύει και για τις αναπτυσσόμενες. Ακόμη, οι Mitra et al. 
(2005) υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα ιδρύματα της ανώτατης εκπαί-
δευσης στις ανεπτυγμένες χώρες κάνουν την πρόσβαση στον παγκόσμιο 
ιστό σχεδόν τόσο εύκολη όσο είναι και η πρόσβαση στις τηλεφωνικές επι-
κοινωνίες. Επιπλέον, διατείνονται ότι σ’ αυτές τις χώρες οι μαθητές/ριες 
που αποφοιτούν από το λύκειο αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τις 
ευκαιρίες που προσφέρει ο παγκόσμιος ιστός και συνήθως χρησιμοποιούν 
ήδη τακτικά το διαδίκτυο προτού μπουν στο πανεπιστήμιο. 

Οι Burton & Chadwick (2000) καταγράφουν τις συνήθειες των φοιτη-
τών/ριών σχετικά με την έρευνα στο διαδίκτυο και παρατηρούν ότι, παρά 
το γεγονός ότι κάποιοι/ες βασίζονται αποκλειστικά σε διαδικτυακούς πό-
ρους όταν γράφουν τις ερευνητικές τους εργασίες, η πλειοψηφία τους στη 
μελέτη χρησιμοποιεί συνδυαστικά και τη βιβλιοθήκη. Αυτό, όπως ισχυρί-
ζονται οι Burton & Chadwick (2000: 321), δεν σημαίνει ότι οι φοιτη-
τές/ριες διαλέγουν απαραίτητα τις καλύτερες ή τις πιο κατάλληλες πηγές 
σε σχέση με τα θέματα που ερευνούν. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι οι φοι-
τητές/ριες βασίζονται πάνω στην «πρόσβαση, πρόσβαση, πρόσβαση» και 
ότι προκρίνουν τις πηγές εκείνες που ήταν «εύκολο να κατανοήσουν, εύ-
κολο να βρουν» και που ήταν «διαθέσιμες». Επιπλέον, οι Pascoe, Applebee 
& Clayton (1996) διαπιστώνουν ότι σημαντικοί παράγοντες που επηρεά-
ζουν τη χρήση του διαδικτύου σε ακαδημαϊκό επίπεδο είναι η ευκολία, η 
άνεση και η προσβασιμότητα. 

Πριν λίγο καιρό, η κόρη μου η Αλίσια, η οποία επέστρεψε στο κολέγιο 
για να πάρει πτυχίο δασκάλας, έπρεπε να γράψει μια εργασία σχετικά με 
τις «διδακτικές στρατηγικές». Διάλεξε να γράψει για την τεχνολογία των 
υπολογιστών. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της 
εργασίας της δεν έχει σχέση με τη δική μου, είναι σημαντικό το συμπέρα-

29 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ | Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 

11 

σμα στο οποίο κατέληξε. Υποστήριξε ότι η χρήση του διαδικτύου, οι ορι-
σμοί που βασίζονται στο διαδίκτυο κτλ., έχουν σημασία χάρη στην προ-
σβασιμότητα, την άνεση και την πληθώρα των σχετικών άρθρων από τα 
οποία μπορεί κανείς να επιλέξει. 

Ακόμα, σχετικά με τον παγκόσμιο ιστό και τους διαδικτυακούς πόρους 
είναι σημαντική η ακόλουθη δήλωση. Η έντυπη έκδοση της εγκυκλοπαί-
δειας Britannica τελειώνει το 2012. Ωστόσο, ο καθηγητής γεωγραφίας του 
Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν William Cronon υποστηρίζει ότι η 
Wikipedia είναι ένα πιο πλήρες και λεπτομερές υποκατάστατο (Foster, 
2012). 

Κριτική παιδαγωγική 

Σύμφωνα με την κριτική παιδαγωγική στο διαδίκτυο (critical pedagogy on 
the web),  

παρόλο που δεν υπάρχει στατικός ορισμός της κριτικής παιδαγωγικής, κα-
θώς ο όρος έχει υποστεί πολλές αλλαγές λόγω του ότι οι παιδαγωγοί έχουν 
αναπτύξει νέες στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν το μεταβαλλόμενο κοι-
νωνικό και ιστορικό πλαίσιο, παραδοσιακά αναφέρεται στην εκπαιδευτική 
θεωρία και τις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης που έχουν σχεδιαστεί 
για να αναπτύξουν την κριτική συνείδηση των παιδιών απέναντι στις κα-
ταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες.  

Εκτός από την έμφαση που δίνει στην προσωπική απελευθέρωση μέσω 
της ανάπτυξης της κριτικής συνείδησης, η κριτική παιδαγωγική περιέχει 
επίσης ένα συλλογικό πολιτικό συστατικό, με την έννοια ότι η κριτική συ-
νείδηση θεωρείται ως το απαραίτητο πρώτο βήμα σ’ έναν ευρύτερο συλ-
λογικό πολιτικό αγώνα που έχει στόχο να αμφισβητήσει και να μεταβάλει 
τις καταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες και να δημιουργήσει μια όσο γίνε-
ται ισότιμη κοινωνία. Επομένως, οι κριτικοί παιδαγωγοί προσπαθούν να 
αμβλύνουν τις συνέπειες των καταπιεστικών καθεστώτων εξουσίας τόσο 
στην τάξη όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. 

Η κριτική παιδαγωγική ασχολείται ως επί το πλείστον με τον επανα-
προσδιορισμό της παραδοσιακής σχέσης παιδιού/εκπαιδευτικού, όπου 
ο/η εκπαιδευτικός είναι ο ενεργός φορέας, εκείνος/η που τα ξέρει όλα, και 
το παιδί είναι ο παθητικός αποδέκτης των γνώσεων του/της εκπαιδευτι-
κού («τραπεζική αντίληψη της εκπαίδευσης»). Αντίθετα, οι υποστηρικτές 
της κριτικής παιδαγωγικής πιστεύουν ότι η τάξη πρέπει να θεωρείται τό-
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πος όπου η νέα γνώση, που βασίζεται στις εμπειρίες τόσο των παιδιών όσο 
και των εκπαιδευτικών, παράγεται μέσω του διαλόγου ανάμεσά τους. Εδώ, 
χρησιμοποιείται το έργο ακαδημαϊκών όπως οι Augusto Boal, bell hooks, 
Deborah Britzman, Henry Giroux, Ira Shor, Joe Kincheloe, Norman Denzin, 
Peter McLaren, και ασφαλώς του Paulo Freire. 

Μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων 

Σύμφωνα με το διαδίκτυο, η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλη-
μάτων είναι μια 

 προσέγγιση η οποία καλεί τους/τις μαθητές/ριες να μάθουν μέσα από την 
αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για ένα σχή-
μα που αναπτύσσει ταυτόχρονα τόσο στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 
όσο και δεξιότητες ακαδημαϊκής γνώσης, δίνοντας στα παιδιά ενεργό ρόλο 
όταν αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση που προσομοιάζει στο είδος 
των προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.  

Η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων έχει επίκεντρο το 
παιδί. Επιχειρεί μια θεμελιώδη αλλαγή: μετατοπίζει το βάρος από τη διδα-
σκαλία στη μάθηση. Η διαδικασία έχει στόχο να αξιοποιεί τη δύναμη της 
επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων, ούτως ώστε να ενεργοποιεί τα παιδιά 
και να ενισχύει τη μάθηση και τα κίνητρά τους. Αρκετές πτυχές της προ-
σέγγισης αυτής έχουν μοναδική αξία: 

• Η μάθηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αυθεντικών προβλημάτων, 
ζητημάτων και καθηκόντων –που είναι εναρμονισμένα με τις έγνοιες 
του πραγματικού κόσμου. 

• Οι μαθητές/ριες και ο/η εκπαιδευτικός μαθαίνουν, παράγουν και  
αξιολογούν από κοινού, καθώς σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και βελτιώ-
νουν διαρκώς το αναλυτικό πρόγραμμα. 

• Η στέρεη ακαδημαϊκή έρευνα για τη μάθηση και τις βέλτιστες πρα-
κτικές που την προάγουν αποτελεί τη βάση. Τα παιδιά αποκτούν το 
ερέθισμα να αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθησή τους, μιας και οι 
διαλέξεις είναι λίγες, δεν υπάρχει δομημένη αλληλουχία αναγνωσμά-
των που αναθέτει ο/η εκπαιδευτικός κ.ο.κ. 

• Καλλιεργείται η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά, ενισχύεται η ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων μέσα στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής πρακτικής, προωθείται η αποτελεσματική κρίση και 
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η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και στόχος είναι η αύξηση των κινή-
τρων για τη διά βίου μάθηση. 

Η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων αρχίζει με την ει-
σαγωγή ενός δύσκολου προβλήματος πάνω στο οποίο επικεντρώνεται όλη 
η διαδικασία. Το μεγαλύτερο μέρος της λαμβάνει χώρα σε μικρές ομάδες 
παρά μέσα από διαλέξεις. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού αλλάζει από τον 
«σοφό επί σκηνής» στον «καθοδηγητή στο πλευρό του παιδιού». Ο/η εκ-
παιδευτικός πιο πολύ διευκολύνει τη μάθηση των παιδιών, λειτουργώντας 
ως πηγή παρά ως παντογνώστης και ως άτομο που μεταδίδει τη γνώση. 
Παρόμοια, τα παιδιά είναι πιο δραστήρια καθώς συμμετέχουν επιλύοντας 
προβλήματα, παίρνοντας αποφάσεις και κατανοώντας νοήματα, παρά α-
πλώς ακούγοντας παθητικά και κρατώντας σημειώσεις. 

Κοσμοπολίτικη παιδαγωγική 

Η προσέγγιση της κοσμοπολίτικης παιδαγωγικής απαιτεί την αλλαγή των 
εκπαιδευτικών θεσμών με σκοπό την αντιμετώπιση των άμεσων συνε-
πειών στης ζωή τον 21ο αιώνα, κυρίως μέσω της αυξημένης αλληλεπίδρα-
σης με άλλους ανθρώπους και άλλους πολιτισμούς, και με τρόπους που 
διαποτίζουν την καθημερινή εμπειρία. Βασίζεται στην αντίληψη ότι οι εκ-
παιδευτικοί παίζουν πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριές τους, και ότι είναι σε θέση να 
επιφέρουν τις απαραίτητες αλλαγές για να μπορέσουν τα παιδιά να εκ-
πληρώσουν τους ακαδημαϊκούς και προσωπικούς στόχους τους (π.χ., μια 
ζωή γεμάτη πρόοδο). Η κοσμοπολίτικη παιδαγωγική προϋποθέτει την  
επανεξέταση της παιδαγωγικής πρακτικής ώστε να προσφέρει σε μαθή-
τριες και μαθητές τα μέσα για να μάθουν να κατανοούν τους άλλους και τη 
διαφορετικότητά τους με τρόπους που βασίζονται στην αναγνώριση και 
την αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Ο Roznosh (2011) υποστηρίζει ότι η κοσμοπολίτικη παιδαγωγική προ-
σέγγιση βλέπει τον/την εκπαιδευτικό όχι ως απομονωμένο/η, αποστειρω-
μένο/η και χωρίς προκαταλήψεις εργαζόμενο/η στο εκπαιδευτικό σύστη-
μα, αλλά αντίθετα τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πρώτα άνθρωποι και 
μετά εκπαιδευτικοί, και έχουν τις προσωπικές τους προκαταλήψεις, ιστο-
ρίες και εμπειρίες. Και ότι «οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να επηρεάσουν 
τις μεγαλύτερες δυνάμεις που διέπουν την καθημερινή εμπειρία» 
(Roznosh, 2011). Η κοσμοπολίτικη παιδαγωγική είναι εξερεύνηση της 
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παγκοσμιοποίησης και ιδιαίτερα της δυναμικής που σχετίζεται με την ολοέ-
να αυξανόμενη επαφή που έχουν οι κοινωνίες με άλλες κοινωνίες. Εξερευνά 
τη δυναμική της παγκοσμιοποίησης ως ομογενούς και ως ετερογενούς δύ-
ναμης και καταλήγει με την αποδοχή ότι ο κοσμοπολιτισμός είναι μια πρό-
κληση που μπορεί και θα έπρεπε να διδάσκεται στην τάξη. (ό.π.).  

Μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η κοσμοπολίτικη παιδαγωγική 
είναι: 

• Πώς είναι δυνατόν να ενώσουμε μια εκπαίδευση που έχει να κάνει με 
το άτομο με μια εκπαίδευση που έχει να κάνει με την κοινωνία; 

• Τι θέλει στην πραγματικότητα να πετύχει η κοινωνία μέσω της εκ-
παίδευσης; Θα έπρεπε στόχος να είναι η ικανοποίηση των διάφορων 
αναγκών των νέων ανθρώπων, η ανακάλυψη της διαφορετικότητας 
στη ζωή και η ανάπτυξη δεξιοτήτων; Ή θα έπρεπε να είναι η εξα-
σφάλιση μεγαλύτερης διαφοροποίησης στην κοινωνία (δηλαδή στους 
ανθρώπους) από επαγγελματική και τεχνική άποψη; 

• Πώς διδάσκεται η ελευθερία; 
• Πώς ορίζεται η ελευθερία; 
• Θα πρέπει η παιδαγωγική σχέση να στηρίζεται στη φροντίδα και την 

προσωπική καθοδήγηση ή στη διάδοση γνώσης και στάσεων; 

Κάποιοι υποστηρικτές της κοσμοπολίτικης παιδαγωγικής υποστηρί-
ζουν ότι το 25%-40% του αναλυτικού προγράμματος θα πρέπει να λαμβά-
νει υπόψη τα σημαντικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και να ασχο-
λείται μ’ αυτά, συμπεριλαμβάνοντας στο περιεχόμενό του έναν κοινό πυ-
ρήνα διεθνούς ιστορίας, διεθνών γεγονότων και σχέσεων.1  

Εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο 

Η διερεύνηση αυτής της προσέγγισης αποτέλεσε την αφορμή γι’ αυτή την 
εργασία. Η εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο, αποκαλούμενη συχνά και 
παιδαγωγική του τόπου, εμπειρική εκπαίδευση, εκπαίδευση που βασίζεται 
στην κοινότητα, εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα, περιβαλλοντική εκπαίδευ-
ση και, πιο σπάνια, μάθηση που βασίζεται στην προσφορά υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της κοινότητας, πηγάζει από την εκπαιδευτική φιλοσοφία της εται-
ρείας Orion (Sobel, 2004).2 Οι παιδαγωγοί αυτής της εταιρείας επινόησαν 

1 http://whataretheseideas.wordpress.com/2011/05/19/towards-a-cosmopolitan-pedagogical-
practice/ 
2 http://dirt.kent.edu/?page_id=161 
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τον όρο εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο και εφάρμοσαν τις αρχές της 
για δεκαετίες. Στόχος της να βοηθήσει τις κοινότητες αξιοποιώντας παιδιά 
και διδακτικό προσωπικό στην επίλυση τοπικών προβλημάτων. Η εκπαί-
δευση που βασίζεται στον τόπο διαφέρει από τη συμβατική εκπαίδευση, 
που βασίζεται στο εγχειρίδιο και στην τάξη, ως προς το ότι θεωρεί κύρια 
πηγή μάθησης την τοπική κοινότητα των μαθητών/ριών. Προάγει τη μά-
θηση που έχει τις ρίζες της σε οτιδήποτε τοπικό –τη μοναδική ιστορία, το 
περιβάλλον, τον πολιτισμό, την οικονομία, τη λογοτεχνία και την τέχνη  
ενός συγκεκριμένου τόπου, δηλαδή του τόπου των παιδιών, της σχολικής 
αυλής, της γειτονιάς, της πόλης ή της κοινότητας. Οι παιδαγωγοί αυτής της 
προσέγγισης υποστηρίζουν ότι συχνά οι μαθητές/ριες του δημοτικού χά-
νουν την «αίσθηση του τόπου», εστιάζοντας πολύ γρήγορα ή αποκλειστικά 
σε εθνικά ή διεθνή θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα διεθνή ή εθνικά ζητή-
ματα κατέχουν περιφερειακή θέση στην εκπαίδευση που βασίζεται στον 
τόπο, αλλά ότι τα παιδιά θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουν βάσεις αναφο-
ρικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και την οικολογία του περιβάλλοντος 
χώρου τους, προτού προχωρήσουν σε μαθήματα που πραγματεύονται ευ-
ρύτερα ζητήματα. Η εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο είναι συνήθως 
βιωματική, στηρίζεται σε σχέδια εργασίας και σχετίζεται πάντα με τον 
πραγματικό κόσμο. 

Εξετάζοντας τις τέσσερις παιδαγωγικές  

Όλες οι παιδαγωγικές που σκιαγραφήθηκαν παραπάνω είναι πρακτικές 
διδασκαλίας για τον 21ο αιώνα. Αφορούν την τέχνη, την επιστήμη και το 
επάγγελμα της διδασκαλίας. Ποικίλλουν από την ανάπτυξη της κριτικής 
συνείδησης, την επικέντρωση στην προσωπική απελευθέρωση, την αμφι-
σβήτηση και αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών έως την πρόκληση για 
μάθηση μέσα από την ενασχόληση των παιδιών με πραγματικά προβλήμα-
τα. Και τα παιδιά διδάσκονται πώς να λύνουν προβλήματα. Μερικές από 
τις παιδαγωγικές μεθόδους συνεπάγονται αλλαγές στους εκπαιδευτικούς 
θεσμούς, με στόχο την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών από τις εξελί-
ξεις στον 21ο αιώνα. Επιπλέον, πρόθεση είναι να αυξηθεί η αλληλεπίδραση 
με τους άλλους ανθρώπους και τους άλλους πολιτισμούς, με τρόπους που 
διαποτίζουν τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών και βοηθούν τις τοπι-
κές κοινωνίες, αξιοποιώντας παιδιά και διδακτικό προσωπικό στην επίλυ-
ση των προβλημάτων της κοινότητας. Ακόμη, προωθείται η μάθηση που 
έχει τις ρίζες της στη μοναδική ιστορία, το περιβάλλον, την κουλτούρα, την 
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οικονομία, τη λογοτεχνία και την τέχνη ενός συγκεκριμένου τόπου. Στον 
ίδιο τον τόπο των παιδιών, τη σχολική αυλή, τη γειτονιά, την πόλη ή την 
κοινότητα. 

Καθώς εξετάζουμε τις παιδαγωγικές μεθόδους, βλέπουμε πολλά στοι-
χεία που από ακαδημαϊκή άποψη είναι αποτελεσματικά για τη μάθηση. 
Πολλές από τις ιδέες που σκιαγραφούνται είναι σύμφωνες με τις τέσσερις 
πρακτικές που οι Sleeter και Grant (2009: 198) εντοπίζουν ως εξαιρετικές 
όσον αφορά την πολυπολιτισμική εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιο-
σύνη: 

Πρώτο, η δημοκρατία ασκείται ενεργά στα σχολεία. Δεύτερο, τα παιδιά μα-
θαίνουν πώς να αναλύουν τη θεσμική ανισότητα μέσα στις δικές τους συν-
θήκες ζωής. Τρίτο, τα παιδιά μαθαίνουν να συμμετέχουν στην κοινωνική 
δράση, ούτως ώστε να αλλάζουν τις άδικες διαδικασίες. Σε σχέση μ’ αυτό το 
σημείο, οι υποστηρικτές της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης για την κοινω-
νική δικαιοσύνη δεν περιμένουν ότι τα τα παιδιά θα ξαναχτίσουν την κοι-
νωνία και τον κόσμο, αλλά έχουν την προσδοκία ότι τα σχολεία θα διδάξουν 
στα παιδιά πώς να παίξουν τον ρόλο τους, βοηθώντας το έθνος/ τη χώρα να 
πετύχει την πρόοδο και την ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής. Τέταρ-
το, χτίζονται γέφυρες για τη σύναψη σχέσεων με διάφορες καταπιεσμένες 
ομάδες (π.χ., φτωχούς, έγχρωμους, λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφι-
λους/ες, διεμφυλικούς/ές και γυναίκες) ούτως ώστε να εργαστούν συλλο-
γικά για την προαγωγή των κοινών συμφερόντων τους. 

Ωστόσο, δεν είμαι ακόμα βέβαιος για την προσοχή που δίνουν οι παιδα-
γωγοί και για την προσοχή που υπάρχει ενσωματωμένη σ’ αυτές τις παι-
δαγωγικές όσον αφορά την πολιτισμική ιστορία των παιδιών και την ανά-
πτυξη της αυτοαντίληψής τους, καθώς και σε ποιο βαθμό λαμβάνονται 
υπόψη το ιστορικό υλικό και τα έργα τέχνης από το πολιτισμικό υπόβαθρο 
των παιδιών. Ίσως οι ανησυχίες μου είναι αβάσιμες. Ασφαλώς, φαίνεται 
εύλογο ότι οι παιδαγωγικές που είναι ευαισθητοποιημένες στην καταπίεση 
αξιοποιούν την κοινότητα των παιδιών ως τόπο μάθησης και ενθαρρύνουν 
την ανάληψη κοινωνικής δράσης που προάγει την αυτοεκτίμηση των μα-
θητών/ριών. Αλλά δεν είναι απαραίτητα έτσι. Οι παιδαγωγικές μέθοδοι 
μπορεί να χρησιμοποιούν παραδείγματα αχρωματοψίας (colorblind 
examples), που περιορίζουν τις συζητήσεις για την καταπίεση, και να μη 
συμπεριλαμβάνουν διαφορετικές καταπιεσμένες ομάδες. Για παράδειγμα, 
μπορεί να εστιάζουν σε έγχρωμους/ες και να αγνοούν τις λεσβίες, τους  
ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους/ες και τους διεμφυλικούς/ές μα-
θητές και μαθήτριες. Επίσης, οι παιδαγωγικές μπορεί να χρησιμοποιούν 
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φιλικές και καλοπροαίρετες φράσεις, όπως «η χώρα μας είναι μια πολυπο-
λιτισμική κοινωνία» ή «είμαστε ένα έθνος διαφορετικότητας», και να δι-
δάσκουν στα μέλη των κυρίαρχων ομάδων της χώρας υποδοχής πώς να 
καλωσορίζουν τις ομάδες των μεταναστών, ταυτόχρονα όμως ενθαρρύνο-
ντάς τες έντονα να αποβάλλουν τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την ταυτό-
τητά τους. Αυτές οι παιδαγωγικές αποδεικνύεται ότι δεν δίνουν την πρέ-
πουσα προσοχή στην ανάπτυξη της ταυτότητας και της αυτοαντίληψης σε 
μια παγκόσμια κοινωνία που είναι διχασμένη σε «έχοντες και μη έχοντες» 
και όπου ο ατομικισμός και το «εγώ τα δικά μου, εσύ τα δικά σου» έχει γί-
νει σταδιακά κομμάτι του κυρίαρχου διαλόγου. Και σε χώρες όπου οι ομά-
δες των μεταναστών θεωρούνται ομοιόμορφες, δηλαδή σαν να μην υπάρ-
χει διαφορετικότητα εντός της ομάδας. Με αυτές τις αντιλήψεις, δεν δίνε-
ται ουσιαστική προσοχή σε ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η αναπηρία, ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, 
καθώς και σε αξίες της ομάδας, όπως η γλώσσα, η εθνική καταγωγή και η 
θρησκεία. 

Όσον αφορά την ταυτότητα, ο Hoover (1997: 46) υποστηρίζει ότι «εί-
ναι ένα νήμα που δένει το άτομο με την κοινωνία». Για την περίπτωση των 
Αφροαμερικανών νέων, και των νέων που συνάντησα σε πολλές διαφορε-
τικές χώρες, οι Oyserman & Harrison (1998: 282) δηλώνουν: 

Οι απαντήσεις στην ερώτηση «ποιος είμαι;» είναι πιθανό να περιλαμβάνουν 
διακριτά, μοναδικά γνωρίσματα του ατόμου αλλά και τις απεικονίσεις 
του/της ως μαύρου ατόμου στην Αμερική. Δηλαδή, η αυτοαντίληψη είναι 
πιθανό να περιλαμβάνει και την προσωπική και τη φυλετική ταυτότητα –
μια αίσθηση του τι σημαίνει να έχεις τόσο αμερικάνικη όσο και αφρικάνικη 
κληρονομιά.  

Έτσι, έχει μεγάλη σημασία η προσοχή που δίνουν στην ταυτότητα οι 
παιδαγωγικές. Δεν υπάρχουν πολλές συζητήσεις διαθέσιμες στις διαδικτυ-
ακές πηγές που εξετάστηκαν γι’ αυτή την εργασία, σχετικά με την ταυτό-
τητα ή τη σημασία της για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Με ενοχλεί επίσης η έλλειψη προσοχής στην ιστορία των μαθη-
τών/ριών, ιδιαίτερα όσων προέρχονται από καταπιεσμένες ομάδες. Πράγ-
ματι, οι παραπάνω παιδαγωγικές μέθοδοι υποστηρίζουν «την ενασχόληση 
με πραγματικά προβλήματα», «δίνουν προσοχή στην ταυτότητα των παι-
διών» και αναγνωρίζουν τις ανησυχίες των άλλων, αλλά η ιστορία των έγ-
χρωμων ανθρώπων συχνά δεν αναπτύσσεται επαρκώς, είναι ανακριβής ή 
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παραλείπεται (Grant & Grant, 1981· Wynter, 1990). Ο Southgate (2000: 4) 
ισχυρίζεται ότι «η ιστορία –οι αναμνήσεις από το παρελθόν– είναι τερά-
στιας σημασίας για τη διατήρηση μιας αίσθησης ταυτότητας», ενώ ο Holt 
(1995: 9) υποστηρίζει ότι η ιστορικότητα είναι σημαντική τόσο από την 
άποψη της προσωπικής και συλλογικής μνήμης όσο και από την άποψη 
της κατασκευής του «μη εαυτού» που σχηματοποιείται εντός της: «Δεν 
μπορεί να συλλάβει κανείς την ατομική συνείδηση, τη συνέχεια του εαυτού 
από τη μια χρονική στιγμή στην άλλη, χωρίς την έννοια της ιστορίας και 
της μνήμης». Επίσης, όσον αφορά την ιστορία ο Baldwin (1965: 47) λέει τα 
ακόλουθα: 

Γιατί η ιστορία [...] δεν είναι κάτι που απλώς διαβάζεται. Και δεν αναφέρε-
ται μόνο ή ακόμα και κυρίως στο παρελθόν. Αντίθετα, η μεγάλη δύναμη της 
ιστορίας προέρχεται από το γεγονός ότι τη φέρουμε μέσα μας και ελεγχό-
μαστε υποσυνείδητα απ’ αυτή με πολλούς τρόπους. Η ιστορία είναι κυριο-
λεκτικά παρούσα σε ό,τι κάνουμε. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, μιας 
και στην ιστορία οφείλουμε τα πλαίσια αναφοράς μας, τις ταυτότητές μας 
και τις φιλοδοξίες μας. 

Η άποψή μου είναι πως πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στη διδακτική 
παιδαγωγική λαμβάνεται υπόψη η ιστορία των παιδιών. Πρέπει να ανα-
γνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε τις πολιτισμικές, κοινωνικές και πολιτικές 
ιστορίες των μαθητών/ριών. Διαρκώς πρέπει να θέτουμε τα ακόλουθα  
ερωτήματα: Λαμβάνονται υπόψη η πολιτισμική συνεισφορά και τα κοινω-
νικά και πολιτικά γεγονότα που είναι σημαντικά για την ιστορία των μα-
θητών/ριών; Η ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης και της προσωπικής 
απελευθέρωσης βασίζεται στην πολιτισμική, κοινωνική και πολιτική ιστο-
ρία της κοινότητας των παιδιών, με στόχο τη στήριξη και ενθάρρυνση της 
μάθησής τους; Όταν καλούνται οι μαθητές/ριες να μάθουν μέσα από την 
ενασχόλησή τους με πραγματικά προβλήματα, αυτά συνδέονται με τις πο-
λιτισμικές, κοινωνικές και πολιτικές ιστορίες τους με τρόπο που όχι μόνο 
να παρουσιάζονται στο εδώ και τώρα, αλλά επίσης να επικοινωνούν και με 
τα κυρίαρχα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν παλιότερες γενεές 
(π.χ., προπάπποι); 

Επιπλέον, για να έχουν τα παιδιά θετική αλληλεπίδραση με ανθρώπους 
από άλλες πολιτισμικές ομάδες, θα πρέπει να γνωρίζουν πρώτα το άτομο 
που τους κοιτάει μέσα από τον καθρέφτη. Πρέπει να γνωρίζουν τους αν-
θρώπους που συνδιαμορφώνουν την κοινότητά τους –την ιστορία, την 
κουλτούρα και τη συνεισφορά τους στον τρόπο ζωής της κοινότητας. Κάτι 
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τέτοιο είναι σημαντικό σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς ενδυναμώνεται δι-
αρκώς από χώρα σε χώρα το κίνημα για μια καλύτερη ζωή. Επιπλέον, αυ-
ξάνεται η μετανάστευση μέσα στην ίδια τη χώρα, από μια αγροτική προς 
μια αστική περιοχή και αντιστρόφως. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες ένας μεγάλος αριθμός Αφροαμερικανών κινείται προς τα νότια, πί-
σω στις πολιτείες από τις οποίες είχε μεταναστεύσει τις δεκαετίες του 
1920 και του 1930. Με αφετηρία το νηπιαγωγείο, πρέπει να χρησιμοποιη-
θούν παιδαγωγικές μέθοδοι που θα διευκολύνουν τα παιδιά να δημιουρ-
γήσουν σχέσεις με τους άλλους, κατανοώντας (πρώτα) ποια είναι τα ίδια. 
Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κατανόηση θα τα βοηθήσει να νιώθουν ότι απει-
λούνται λίγο ή καθόλου (κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά) όταν συνα-
ναστρέφονται άλλους/ες και όταν συμμετέχουν σε συζητήσεις για την  
εθνική καταγωγή, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη φυλή και άλλες ανθρώπι-
νες αξίες που φέρουν μέσα τους όλα τα παιδιά. Θεμελιώδες για τη μάθηση 
των παιδιών είναι να διδάσκονται με παιδαγωγικές που τα προετοιμάζουν 
να παίξουν τον ρόλο τους, βοηθώντας το έθνος/ τη χώρα τους να πετύχει 
πρόοδο και ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής. 
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Αυτό το κείμενο βασίζεται σε συνεργατικές δουλειές από διάφορα περι-
βάλλοντα, εθνικά και τοπικά, οι οποίες μας επιτρέπουν να συσχετίσουμε 
τις παγκόσμιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές με τα βιώματα παιδιών και 
οικογενειών που αντιμετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο τον κοινωνικό απο-
κλεισμό, την ξενοφοβία και ποικίλες μορφές καταπίεσης. Η γνώση μας 
εμπλουτίζεται από διάφορες θεωρίες, ανάμεσά τους και το πλαίσιο που 
προτείνει ο Gramsci, που τοποθετεί τους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύ-
νη στον ηγεμονικό χώρο των διαβρωτικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών. 
Συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε τις ιδέες του (1971) περί κοινής λογι-
κής/ορθής αντίληψης, για να τονίσουμε τις προοπτικές που παρέχει η 
εναλλακτική της ορθής αντίληψης ακόμα και απέναντι σε ακούσιες συνέ-
πειες ή στην ισχυρή νεοφιλελεύθερη ηγεμονία. Η ερμηνεία μας για την 
κοινή λογική είναι ότι αναφέρεται σε μια ιδεολογία που πολλοί αποδέχο-
νται ως αληθινή και η οποία βρίσκεται στο σημείο τομής του εξαναγκα-
σμού και της συναίνεσης. Ωστόσο, όταν υποβάλλεται σε κριτική, η κοινή 
λογική συχνά εμφανίζεται λιγότερο συνεκτική και περισσότερο αντιφα-
τική απ’ ό,τι μπορεί να φαίνεται. Η άποψή μας επηρεάζεται από τη μετα-
δομιστική στροφή και τα πολλά εργαλεία που παρέχονται από τον μετα-
μοντερνισμό (καθώς επίσης και από την ομοφυλοφιλική (queer) θεωρία, 
την κριτική φυλετική θεωρία, τη μετα-αποικιακή κριτική κτλ.). Όμως, 
αυτό δεν σημαίνει ότι εξαιτίας του ενδεχομένου γνώσης των ταυτοτήτων 
σταματά το ενδιαφέρον μας για τις σχέσεις παραγωγής και τις υλικές 
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συνθήκες στη ζωή των ανθρώπων. Μαζί με τους McLaren, Fischman, 
Serra & Antelo (2002), αναγνωρίζουμε τις ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας 
και τις δυναμικές καταναγκασμού/συναίνεσης στις κοινωνικές σχέσεις. Η 
ταξική πολιτική και οι ταξικοί αγώνες έχουν σημασία. Αυτό ισχύει στις 
κατασκευές του εαυτού/άλλου ή του εμείς/αυτοί και παίζει ρόλο τόσο σε 
μικροεπίπεδο όσο και σε μακροεπίπεδο στις δυναμικές του κοινωνικού 
αποκλεισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών καταπί-
εσης. Υποστηρίζουμε επίσης ότι ένας τρόπος για να ξεφύγουμε από τον 
επίμονο δομιστικό/μεταδομιστικό δυϊσμό μπορεί να βρίσκεται στις προ-
σπάθειες του Gramsci να κατακτήσει και να μοιραστεί αντιλήψεις ηγεμο-
νικών κατασκευών με στόχο να «διακρίνει την κριτική ελπίδα» που  
θα οδηγήσει στην ατομική και συλλογική δράση (Bozalek, Leibowitz, 
Carolissen & Boler, 2014). 

Επίσης, αντλούμε τις ιδέες μας από τη φεμινιστική θεωρία και τα ηθικά 
επιχειρήματα για δράση, αμφισβητώντας την υπόθεση ότι οι πολιτικές 
πρέπει να αποκλείουν (Benhabib, 1999). Η Benhabib ρίχνει πολύτιμο φως 
στην εποχή μας και στις πολιτικές ένταξης και αποκλεισμού, όπου η εστία-
ση στη φυσική γεωγραφία (π.χ., στον ορισμό και την προστασία των  
εθνών-κρατών) αποσιωπά πολύπλοκες ιστορίες αδικίας. Ισχυρίζεται ότι 
κεντρική τάση στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες είναι μια αυξα-
νόμενη ευαισθητοποίηση και ένας όλο και πιο έντονος δημόσιος διάλογος 
για ανθρώπινα δικαιώματα (υπό μια γενική και εξιδανικευμένη έννοια), 
ιδέες αυτοδιάθεσης, αυτονομίας και «παρτικουλαριστικές ταυτότητες ιθα-
γένειας, εθνότητας, θρησκείας, φυλής και γλώσσας (μέσω των οποίων κά-
ποιος θεωρείται ότι ανήκει σ’ έναν κυρίαρχο λαό), που γίνονται αντικείμε-
νο ολοένα και σφοδρότερων διεκδικήσεων» (ό.π.: 710). Συνεπώς, ένα κρί-
σιμο έργο που πιστεύουμε ότι είναι σχετικό με την κατανόηση των υλικών 
συνθηκών και μετασχηματιστικών δυνατοτήτων των κοινοτήτων Ρομά 
και της διασποράς τους είναι η προσεκτική και αναστοχαστική εξέταση  

των αιτημάτων για απόκτηση υπηκοότητας και ιθαγένειας των ξένων, των 
πολιτών, των διαμενόντων εντός των συνόρων μιας πολιτείας, καθώς και 
των νόμων, των νορμών και των κανόνων που διέπουν αυτές τις διαδικασί-
ες, που συνιστούν καίριες κοινωνικές πρακτικές μέσω των οποίων μπορούν 
να παρατηρηθούν με οξυδέρκεια οι κανονιστικές πολυπλοκότητες των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων και της αυτονομίας. (ό.π.: 711) 

Το κείμενό μας εξετάζει τις διαστάσεις τού εμείς/αυτοί, οι οποίες πε-
ριλαμβάνουν το φύλο, τη φυλή, την τάξη, τη σεξουαλική ταυτότητα και 
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έκφραση κτλ., και το πώς εξυπηρετούν συγκεκριμένα κοινωνικά και οι-
κονομικά συμφέροντα. Δεν πρόκειται απλώς και μόνο για μια διανοητική 
εργασία. Οι αναλύσεις παρέχουν το υλικό για ένα δεοντολογικό/ηθικό 
τεστ: οι διεκδικήσεις για αυτονομία πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση 
με τη δέσμευση ενός λαού να διαφυλάσσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Επιπλέον, αυτό το τεστ είναι κάτι περισσότερο από μια φιλοσοφική  
άσκηση της σκέψης. Γίνεται σημείο εκκίνησης για δράση –στην περίπτω-
ση αυτού του βιβλίου, δράση ως «σύμμαχοι άλλοι» (Rogers & Swadener, 
1999) με τις κοινότητες Ρομά και τους/τις συναδέλφους που συμμετέ-
χουν σε συλλογική έρευνα και που αναλαμβάνουν συμμετοχική δράση με 
κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. 

Ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού Signs: Journal of Women in Culture 
and Society περιλαμβάνει μια ενότητα για τον ρόμικο φεμινισμό. Πρόκειται 
για ένα αφιέρωμα που εκδόθηκε με αφορμή ένα σχετικό συμπόσιο. Στο 
δοκίμιό της με τίτλο «Οι προοπτικές του φεμινισμού των Ρομά» η Ethel 
Brooks (2012: 4) υποστηρίζει: 

Για μένα, ο ρόμικος φεμινισμός δημιουργεί τη δυνατότητα ταυτόχρονα για 
μια έκκληση και μια ανάληψη ευθύνης. Για πάρα πολύ καιρό, μη Ρομά «ειδι-
κοί» –αυτοί που μερικοί από μας αποκαλούν «τσιγγανολόγους»– μονοπω-
λούσαν τη γνώση για την ιστορία και τον τρόπο ζωής των Ρομά. Κατά την 
κρίση τους, ταυτολογικά, η «κουλτούρα» μας εξηγεί την καταπίεσή μας, και 
η «σωτηρία» μας θα διατηρούσε την ανωτερότητά τους σε σχέση με την  
ιστορικά και κοινωνικά καθορισμένη κατάσταση και τις πρακτικές μας. Σ’ 
αυτό το συμπόσιο, οι γυναίκες παραμερίζουν τους «τσιγγανολόγους», απα-
ντώντας σε ερωτήματα και γρίφους που έχουν επείγοντα και μακροχρόνιο 
χαρακτήρα. 

Τα άρθρα αυτού του ειδικού τεύχους έθεσαν ερωτήματα πάνω σε δύο 
γενικά θέματα «που απασχολούν τα έθνη-κράτη: την αίσθηση του ανήκειν 
και τον διεθνισμό». Η Brooks υποστηρίζει επίσης ότι «παρόλο που υπάρ-
χουν 10 με 12 εκατομμύρια άνθρωποι ρόμικης καταγωγής παγκοσμίως, με 
το ένα εκατομμύριο να ζει στις ΗΠΑ, η φωνή μας σπάνια ακούγεται στο 
πλαίσιο του ακαδημαϊκού διαλόγου ή του διαλόγου που αφορά τη χάραξη 
πολιτικής». Γι’ αυτόν τον λόγο, το συμπόσιο που οδήγησε σ’ αυτή την έκ-
δοση, καθώς και η ίδια η έκδοση, είναι τόσο σημαντικά μιας και «θέτουν τα 
μεγάλα ερωτήματα που έχουν σχέση με τη φωνή και τη βία, την αίσθηση 
του ανήκειν και τους αποκλεισμούς, τις περιθωριοποιήσεις μέσα στο  
έθνος- κράτος» (ό.π.: 5). Η Brooks (ό.π.: 9) ισχυρίζεται επίσης:  

43 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ | Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 

11 

Στην εποχή της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, που χαρακτηρίζε-
ται από τον αυξανόμενο νεοφασισμό, την κρίση του καπιταλισμού και τους 
πολλούς αγώνες για τη δημοκρατία, τα άτομα ρόμικης καταγωγής χρησι-
μοποιούνται ως πειραματόζωα... Υποφέρουν από τις κοινωνικές αναταρα-
χές και τα κύματα μετανάστευσης, και ζουν σε μια όλο και πιο αβέβαιη θέση 
στην κοινωνία, καθώς οι εργασιακές πρακτικές και η κατοχή γης γίνονται 
ολοένα και πιο επισφαλείς. Αντιμετωπίζουν τις μεταβαλλόμενες τάσεις του 
ρατσισμού εναντίον τους και ανακαλούν μακρόχρονες ιστορίες καταπίεσης. 

Δεδομένου ότι οι συγγραφείς αυτού του τόμου είναι ειδικοί και σύμμα-
χοι της κοινότητας Ρομά, ελπίζουμε ότι τα παραδείγματα από την Κένυα 
και τις ΗΠΑ –συγκεκριμένα από την Αριζόνα και τη συντηρητική και νεο-
φιλελεύθερη νομοθεσία της– θα θέσουν παράλληλα θέματα και παράλλη-
λες στρατηγικές με τα σημεία στα οποία εστιάζει το βιβλίο. 

Η νεοφιλελεύθερη στροφή στην εκπαίδευση και την κοινωνική πολιτική 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί πλέον δημόσιο αγα-
θό και έχει μετατραπεί σε δημόσιο/ιδιωτικό προϊόν, υποβαθμισμένο σε 
μετρήσιμα αποτελέσματα (Apple, 2004, 2006). Η Bloch και οι συνάδελφοί 
της (2003), μεταξύ άλλων, περιγράφουν τον κυρίαρχο δημόσιο διάλογο 
της σημερινής εποχής σχετικά με τον νεοφιλελευθερισμό, ένα συχνά συ-
γκεχυμένο και φαινομενικά αντιφατικό υβρίδιο κλασικού φιλελευθερι-
σμού, σύγχρονου φιλελευθερισμού, ελευθεριακότητας και κοινωνικού 
συντηρητισμού, που χαρακτηρίζεται από εκκλήσεις για απελευθέρωση 
της αγοράς, για λειτουργία των κυβερνήσεων υπό μορφή επιχειρήσεων, 
υπευθυνότητα, ιδιωτικοποιήσεις, αποκέντρωση των λειτουργιών της κυ-
βέρνησης, και από υπερβολική προσκόλληση στη λογική της ελεύθερης 
αγοράς, με την ταυτόχρονη προώθηση κοινωνικής ατζέντας μέσω της 
δημόσιας πολιτικής (Morgen, 2001· Soto & Swadener, 2002· Swadener & 
Wachira, 2003: 234). Αυτός ο δημόσιος διάλογος προωθείται μέσα από τη 
γενικευμένη «παγκόσμια πολιτική του εκπαιδευτικού δανείζεσθαι και 
δανείζειν» (Steiner-Khamsi, 2004), αλλά με κριτικό τρόπο, μέσω των διε-
θνών συμφωνιών, των απαιτήσεων που αφορούν τις «διαρθρωτικές 
προσαρμογές» για τη χρηματοδότηση, και των ευρωαμερικανικών μο-
ντέλων εκπαίδευσης που υποστηρίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα, 
το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), τον Εκπαιδευ-
τικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών 
(UNESCO) και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. 

44 



ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 

3 

Στην ομιλία της ως προέδρου της Ένωσης Αμερικανικών Σπουδών, η 
Ruth Gilmore (2011: 250) αναφέρεται στις σχέσεις ανάμεσα στις διαρ-
θρωτικές προσαρμογές, την ενίσχυση της ασφάλειας και το «αντι-
κρατικό κράτος» (anti-state state). Παρατηρεί ότι  

ο κόσμος βρίσκεται σε πολιτική, οικονομική, στρατιωτική, περιβαλλοντική 
και ιδεολογική κρίση. Η διάκριση μεταξύ πλουσίων και φτωχών στις Ηνω-
μένες Πολιτείες έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Το 40% των μισθωτών από 
τις κατώτερες τάξεις έχει αρνητική καθαρή αξία, ενώ το ανώτερο 20% κα-
τέχει το 84% από οτιδήποτε υπάρχει προς κατοχή. 

Η Gilmore περιέγραψε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές διαρθρωτικών 
προσαρμογών, που είναι γνωστές στην Ελλάδα με τις καταστρεπτικές 
συνέπειες των μέτρων λιτότητας, ως «σχεδιασμένες να αποθέσουν το 
μεγαλύτερο δυνατό βάρος στις πλάτες των περισσότερο ευάλωτων ομά-
δων» (ό.π.: 251). Θεωρεί την αύξηση των μέτρων ασφαλείας «φυσικό  
επακόλουθο της νέας τάξης και της άνισης ανάπτυξης που κυριαρχεί σε 
ολόκληρο τον κόσμο» (ό.π.: 252). Και το «αντι-κρατικό κράτος» έχει σχέ-
ση με υποψήφιους που στοχεύουν να εκλεγούν κάνοντας προεκλογικό 
αγώνα «ενάντια στο κράτος». Θα προσθέταμε ότι η εταιρική παγκοσμιο-
ποίηση που λειτουργεί μέσω των εμπορικών συμφωνιών είναι από καιρό 
αντι-κρατική και προς όφελος του υπερκαπιταλισμού ή του ιμπεριαλι-
σμού. Αν δούμε σφαιρικά τις τρέχουσες πολιτικές σε πολλά μέρη του κό-
σμου, που περιλαμβάνουν ασφαλώς την Ελλάδα, την Κένυα και τις ΗΠΑ, 
το είδος του έργου που υποστηρίζεται σ’ αυτόν τον τόμο γίνεται ολοένα 
και πιο δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σύντομα σε δύο περιπτώσεις από δια-
φορετικά γεωπολιτικά πλαίσια, προκειμένου να δώσουμε παραδείγματα 
νεοφιλελεύθερων και συντηρητικών πολιτικών τάσεων, υποθέσεων κοινής 
λογικής και ακούσιων συνεπειών τους. 

Κένυα: Ακούσιες συνέπειες νεοφιλελεύθερης πολιτικής 

Όπως πολλές χώρες του Παγκόσμιου Νότου, η Κένυα έχει συσσωρεύσει 
δυσβάσταχτα χρέη σε διάφορες πολυεθνικές τράπεζες ανάπτυξης, και κυ-
ρίως στην Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). 
Οι όροι αναδιάρθρωσης του χρέους και οι πιέσεις από ξένους χρηματοδό-
τες οδήγησαν σ’ ένα πλήθος μέτρων λιτότητας, που υπονόμευσαν ό,τι έχει 
απομείνει από το κράτος πρόνοιας στην Κένυα και επηρέασαν άμεσα την 
πλειοψηφία των οικογενειών που μεγαλώνουν παιδιά (Gukuru & Koech, 
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1995· Swadener, Kabiru & Njenga, 2000· Swadener & Wachira, 2003· 
Weisner, Bradley & Kilbride, 1997). Επιπλέον, οι πιέσεις της εταιρικής πα-
γκοσμιοποίησης και η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, που βασίζεται 
στην ελεύθερη αγορά, σε συνδυασμό με την αστικοποίηση και την επακό-
λουθη μετεγκατάσταση οικογενειών, την αυξανόμενη ανεργία, την κρατική 
διαφθορά και την οικονομική κακοδιαχείριση, και μια εθνική υποδομή που 
χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο, επηρέασαν δυσμενώς τη ζωή των 
οικογενειών στην Κένυα (Swadener, Wachira, Kabiru & Njenga, 2007). Η 
εκπαίδευση επηρεάστηκε από μια σειρά πρόσφατες αλλαγές στην εθνική 
πολιτική και τις παροχές για την προσχολική ηλικία. Συγκεκριμένα, το 
2003 θεσπίστηκε ένα νέο σύνταγμα, που αποκέντρωσε την κυβέρνηση και 
εξασφάλισε περισσότερο τοπικό έλεγχο και πολιτικές δωρεάν πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. 

Η Κένυα είναι εδώ και πολύ καιρό πρωτοπόρος όσον αφορά την προ-
σχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Το 1984 ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο για 
την Προσχολική Εκπαίδευση (National Centre for Early Childhood 
Education – NACECE), με αντικείμενο μεταξύ άλλων την εκπαίδευση των 
νηπιαγωγών, την ανάπτυξη και διάδοση των κατάλληλων αναλυτικών 
προγραμμάτων, και τη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και άλλες 
κυβερνητικές υπηρεσίες (Swadener et al., 2000). Οι νηπιαγωγοί εξακολου-
θούν να προσλαμβάνονται μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Θητείας Εκπαι-
δευτικών (όπως και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης), αν και η εκπαίδευσή τους υλοποιείται εδώ και χρόνια 
από το NACECE και τα Περιφερειακά Κέντρα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
(District Centers for Early Childhood Education – DICECE). Τα τελευταία 
χρόνια, οι πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση των νηπιαγωγών στην 
Κένυα αντικατοπτρίζουν νεοφιλελεύθερες τάσεις, με πολύ περισσότερες 
ιδιωτικές «ακαδημίες» και μορφές μετεκπαίδευσης, πτυχιακά μαθήματα 
και μη κυβερνητικές επιλογές στην εκπαίδευση νηπιαγωγών. Τα περισσό-
τερα αγροτικά νηπιαγωγεία λειτουργούν με βάση την παράδοση 
Harambee, που σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία προσλαμβάνει τη νηπιαγω-
γό, αναλαμβάνει το χτίσιμο του κτιρίου και παρέχει άλλους απαραίτητους 
πόρους (π.χ., προγράμματα σίτισης ή ιατρικές υπηρεσίες). 

Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται έναν συχνό διαχωρισμό, σε εθνικό  
επίπεδο, ανάμεσα στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Τα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και η πρόσληψη των εκπαι-
δευτικών αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και ελέγχονται σε τοπικό επίπεδο. 
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Ο αντίκτυπος της δωρεάν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει γίνει αισθητός 
και στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά οι δυνατότητες και η χρηματοδότη-
σή της ουσιαστικά έχουν μειωθεί την τελευταία δεκαετία, με την αύξηση 
των κυβερνητικών επενδύσεων για την πρωτοβάθμια. Πρόκειται για ένα 
παράδειγμα της ιδέας της παγκοσμιο-τοπικοποίησης (glocalization) του 
Robertson (1994). Με βάση αυτήν, ο παγκοσμιοποιημένος διάλογος για 
την προσχολική εκπαίδευση ως βασικό συστατικό στοιχείο της οικονομι-
κής ανάπτυξης διασταυρώνεται αφενός με την τοπική υποστήριξή της, 
αφετέρου με τον περιορισμό των πόρων, ο οποίος επιτείνεται από τα μέ-
τρα λιτότητας που επιβάλλουν φορείς αυτών των ίδιων οργανισμών που 
προωθούν την προσχολική εκπαίδευση. Έτσι, προκύπτει η σύγκρουση 
της κοινής λογικής με την ορθή αντίληψη, που συνιστά μέρος της ανάλυ-
σής μας (Gramsci, 1971). Η κοινή λογική αναφέρεται στην αδιαμφισβή-
τητη –μερικές φορές αντιφατική– γνώση που καθοδηγείται από τους ει-
δικούς. Ωστόσο, η γνώση αυτή εμπεριέχει ψήγματα λαϊκής σοφίας, ορθής 
αντίληψης πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε. Με άλλα λόγια, οι 
προθέσεις κοινής λογικής/ορθής αντίληψης της πολιτικής «Εκπαίδευση 
για όλους», που προωθεί πρωτοβάθμια εκπαίδευση πιο οικονομική, αν 
όχι εντελώς δωρεάν, έχουν ωφελήσει πολλά παιδιά, ακόμα και κάποιους 
αναλφάβητους ενήλικες. Γενικά, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι έχει 
εφαρμοστεί καλά και έχει αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια που αφορούν 
την εκπαίδευση των παιδιών στην Κένυα. Έχουν επιλυθεί σε μεγάλο 
βαθμό ζητήματα υποδομής και χωρητικότητας (π.χ., μεγάλες τάξεις με 
λίγους εκπαιδευτικούς, θρανία ή βιβλία), που έκαναν την εμφάνισή τους 
τα πρώτα χρόνια της πολιτικής της δωρεάν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
και τα σχολεία έχουν να επιδείξουν μεγάλο αριθμό εγγραφών σχεδόν σε 
όλη τη χώρα, με εξαίρεση τις αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές και τα παι-
διά με αναπηρίες (μόνο το 10% παρακολουθεί μαθήματα). Επίσης, πλήθος 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ανθεί στο μετα-αποικιακό αξιοκρατικό σύστημα 
(postcolonial meritocratic system) (Nagasawa & Swadener, 2013). 

Η δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναμενόταν να ωφελήσει περισ-
σότερα από 3 εκατομμύρια παιδιά, τα οποία δεν είχαν πάει σχολείο εξαιτί-
ας των πολυάριθμων φόρων που είχαν επιβληθεί ως μέρος της συμμετοχής 
των οικογενειών στο κόστος εκπαίδευσης. Οι εγγραφές στην προσχολική 
εκπαίδευση αντιστοιχούν στο 35% των παιδιών που το δικαιούνται, και 
έχουν αυξηθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια, αν και μια αρχική επίπτωση 
της δωρεάν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν οι περικοπές στη χρηματο-
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δότηση άλλων προγραμμάτων, όπως η προσχολική εκπαίδευση. Η δωρεάν 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήταν μεν μια καλοδεχούμενη αλλαγή, αλλά συ-
νέβη γρήγορα και χωρίς την απαιτούμενη υποδομή για την απορρόφηση 
του μεγάλου αριθμού παιδιών που εισάγονταν ή επανεισάγονταν στο σχο-
λείο. Για παράδειγμα, δεν υπήρχαν αρκετές τάξεις, έπιπλα ή εκπαιδευτικοί 
για τους/τις πάνω από ένα εκατομμύριο νέους/ες μαθητές/ριες. Ανάμεσα 
στα έξοδα που αναγκάστηκαν να επωμιστούν οι οικογένειες ή οι κηδεμό-
νες των παιδιών ήταν το κόστος για βιβλία, μέρος του εκπαιδευτικού υλι-
κού, ποδιές, φαγητό, εξετάσεις –εμπόδιο για πολλές οικογένειες, κυρίως 
για όσες έμεναν στις παραγκουπόλεις και γι’ αυτές που είχαν πληγεί από 
το AIDS, συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων των πάνω από ένα εκα-
τομμύριο ορφανών παιδιών εξαιτίας του AIDS στην Κένυα. 

Συνεπώς, η μείωση της στήριξης για την προσχολική εκπαίδευση ήταν 
ανάμεσα στις ακούσιες συνέπειες της πολιτικής για τη δωρεάν πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση, ενώ τα αιτήματα παιδιών που προσπαθούν να εισα-
χθούν σε δημοτικά που βρίσκονται υψηλότερα στην κατάταξη (μέσω της 
συνέντευξης Standard One ή των εξετάσεων αξιολόγησης για την εισα-
γωγή στο σχολείο) έχουν αυξηθεί. Αυτοί οι παράγοντες, μεταξύ άλλων, 
έχουν οδηγήσει στην αυξημένη ζήτηση για ποιοτική προσχολική εκπαί-
δευση, την ίδια στιγμή που έχουν μειωθεί οι διαθέσιμοι πόροι γι’ αυτόν 
τον τομέα. Τα πράγματα περιέπλεξε περισσότερο ένα μεγάλο δάνειο της 
Παγκόσμιας Τράπεζας προς την Κένυα στα μέσα της δεκαετίας του 1990, 
που είχε στοιχεία κοινής λογικής, ή μάλλον «κακής λογικής», όπως επεν-
δύσεις μεγαλύτερης κλίμακας (π.χ., κέντρα πληροφορικής σε περιοχές οι 
οποίες δεν είχαν ακόμα ηλεκτρισμό ή συγκοινωνίες), αρχική στήριξη αλ-
λά αργότερα υπονόμευση του NACECE και των DICECE με παράλληλη 
ενθάρρυνση της ιδιωτικοποίησης στον τομέα κτλ. Πολλοί θρηνολόγησαν 
υποστηρίζοντας ότι οι καλές προθέσεις των επενδύσεων στην προσχολι-
κή εκπαίδευση έπληξαν ανεπανόρθωτα ένα αρχικά ισχυρό εθνικό σύστη-
μα προσχολικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται τώρα κα-
τακερματισμένο και συχνά χωρίς επαρκή χρηματοδότηση. 

Άλλη μια εστία έντασης από τις πολιτικές στην Κένυα αφορά τον έλεγχο 
και την εποπτεία των νηπιαγωγείων της χώρας (μέσω εθνικών οδηγιών, 
περιφερειακών/τοπικών σχολικών επιθεωρητών και εκπαιδευτών των 
DICECE). Εδώ αντικατοπτρίζεται ένα ενδιαφέρον μείγμα εγχώριων και πα-
γκόσμιων –κυρίως δυτικών– υποθέσεων κοινής λογικής σχετικά με την 
ανάπτυξη του παιδιού, την «ποιότητα» των προγραμμάτων και τις «βέλτι-
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στες πρακτικές», με έμφαση τόσο στο χτίσιμο της εθνικής ταυτότητας σε 
μια πολυπολιτισμική κοινωνία όσο και στην ένταξη στη διεθνή κοινότητα. 
Αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποθέσεις όσον αφορά τις παγκόσμι-
ες «βέλτιστες πρακτικές» στην προσχολική εκπαίδευση κυριαρχούν στις 
οδηγίες και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής 
στην Κένυα, ωστόσο δεν έχουν αντικαταστήσει πλήρως τις παραδοσιακές 
οδηγίες ανατροφής των παιδιών (π.χ., την αξία της χρήσης παραδοσιακών 
τροφών απογαλακτισμού, την αφήγηση ιστοριών στη μητρική γλώσσα 
των παιδιών, τα οφέλη της διαγενεακής φροντίδας κτλ. [Swadener et al., 
2000]), ένα τεκμήριο πολιτισμικής προσαρμοστικότητας. 

«Συνοριακή παραφροσύνη» στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ 

Ας συγκρίνουμε το παράδειγμα της Κένυας, και το πώς οι διεθνικά διαδι-
δόμενες πολιτικές για την (προ)σχολική εκπαίδευση επηρεάζουν την  
εθνική ανάπτυξη, με την πολιτεία της Αριζόνας, η οποία στην παγκόσμια 
φαντασία κατέχει τη θέση του κινηματογραφικού σκηνικού τόσο πολλών 
κλασικών αμερικανικών γουέστερν και η οποία αποτελεί ένα ζωντανό 
παράδειγμα έκφρασης της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας στις δημόσιες πο-
λιτικές που εργάζονται συντονισμένα για την κατασκευή του «άλλου» 
(Apple, 2004· Benhabib, 1999). Η Αριζόνα έχει σχέση μ’ αυτό το βιβλίο 
λόγω του κεντρικού της ρόλου στον «κύκλο των κατακτήσεων» της  
Ισπανικής Αυτοκρατορίας, της Δημοκρατίας του Μεξικού και των ΗΠΑ, 
που περιόρισαν, εκτόπισαν αλλά δεν εξάλειψαν τους αυτόχθονες λαούς 
της περιοχής (Spicer, 1967). Αυτός ο κύκλος συνεχίζεται, καθιστώντας 
την πολιτεία εξαιρετικά ζωντανό παράδειγμα της διασυνοριακής ροής 
ανθρώπων, αλλά και του αμερικανικού αποικιακού σχεδίου που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, όπως φαίνεται μέσα από μια σειρά δημόσιων πολιτικών 
που αντανακλούν τις τάσεις του αμερικανικού νατιβισμού (εθνικισμού) 
διαθλασμένου μέσα από νεοφιλελεύθερους φακούς. 

Όπως και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ που συνορεύουν με το Μεξικό, η  
Αριζόνα έχει έναν εξαιρετικά διάτρητο, ατελή και συνεπώς σε μεγάλο βαθ-
μό συμβολικό συνοριακό φράχτη ο οποίος κάνει σαφή την αόρατη γραμμή 
που χωρίζει τα δύο έθνη· μια φυσική απεικόνιση αυτού που οι New York 
Times σ’ ένα κύριο άρθρο τους ονόμασαν «συνοριακή παραφροσύνη» 
(Downes, 2013). Αυτός ο φράχτης είναι το πιο χειροπιαστό παράδειγμα 
ενός συνόλου δημόσιων πολιτικών που συνήθως δεν εξετάζονται μαζί: πο-
λιτικές για τη μετανάστευση, τη γλώσσα, το δικαίωμα ψήφου, την κοινω-
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νική πρόνοια, την εκπαίδευση. Ο Ball (1990) υποστηρίζει ότι οι πολιτικές 
προβάλλουν εικόνες και ορίζουν την ύπαρξη μιας ιδανικής κοινωνίας, και 
συχνά το κάνουν μέσω αυτού που ονομάζει «[...] σύνολα σχετικών πολιτι-
κών, που ασκούν εξουσία μέσω της παραγωγής της “αλήθειας” και της 
“γνώσης”, ως μορφές διαλόγου» (Ball, 2005: 48). Σ’ αυτή την περίπτωση, ο 
διάλογος μπορεί να χαρακτηριστεί νατιβιστικός. Παρόλο που δεν υπήρξε 
ποτέ ένα απόλυτα κυρίαρχο κίνημα, ο νατιβισμός ως όρος αποδίδεται τυ-
πικά σε μια σχετικά σύντομη μορφή του οργανωμένου αμερικανικού εθνι-
κισμού του 19ου αιώνα, που (διόλου ειρωνικά) εστίαζε στην απειλή που 
προερχόταν από τους Ευρωπαίους μετανάστες, αν και πολλοί ιστορικοί 
έχουν υποστηρίξει ότι αυτές οι πολιτικές δραστηριότητες αποτελούν μέρος 
ενός ευρύτερου σχεδίου μισαλλοδοξίας των ΗΠΑ (π.χ., Higham, 2002· 
Mandelbaum, 1964). Η κεντρική ιδέα εδώ είναι το πώς η ανάλυση ενός συ-
νόλου πολιτικών που κάνουν ορατή την ηγεμονία και την ιδεολογία μπορεί 
να οδηγήσει στην αποκάλυψη της κοινής λογικής μέσα σε δράσεις που βα-
σίζονται στην ορθή αντίληψη. Ενώ παραπάνω δώσαμε έναν γενικό ορισμό 
του νεοφιλελευθερισμού που μιλούσε για την υβριδικότητά του ως ιδεο-
λογίας, το παράδειγμα της Αριζόνας κλίνει προς τις κοινωνικά συντηρητι-
κές διαστάσεις του. 

Το 2010, το πολιτειακό νομοθετικό σώμα θέσπισε έναν νόμο που  
εξουσιοδοτούσε τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες να ασκούν έλεγχο στους 
ομοσπονδιακούς μεταναστευτικούς νόμους αν υπήρχαν υποψίες ότι κά-
ποιο άτομο που ανακρινόταν βρισκόταν παράνομα στη χώρα (Νόμος 
1070 της Γερουσίας της Αριζόνας, 2010). Οι ανησυχίες που διατυπώθη-
καν για τον νόμο αυτόν αφορούσαν μεταξύ άλλων την παρείσφρηση της 
πολιτείας στην επιβολή των νόμων για τη μετανάστευση, που είναι αρ-
μοδιότητα της εθνικής κυβέρνησης (Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, 
2010), καθώς και το πάνω σε ποια βάση ένας τοπικός αξιωματικός θα 
ανέκρινε κάποιον σχετικά με την υπηκοότητά του (π.χ., εμφάνιση, ικανό-
τητα να μιλάει αγγλικά, προφορά κτλ.· Liptak, 2012). Τον επόμενο χρόνο, 
το πολιτειακό νομοθετικό σώμα ψήφισε έναν νόμο που προέβλεπε την 
εκτεταμένη επισκευή του συνοριακού φράχτη με ιδιωτική χρηματοδότη-
ση, μια προσπάθεια που κατά περίεργο τρόπο καθυστέρησε (Νόμος 1406 
της Γερουσίας της Αριζόνας, 2011· Vock, 2013). 

Πριν απ’ αυτούς τους νόμους υπήρξε μια πρωτοβουλία πολιτών, η 
Πρόταση 200 του 2004: Φορολογούμενος της Αριζόνας και Νόμος Προ-
στασίας του Πολίτη. Η Αριζόνα είναι μια από τις είκοσι τέσσερις πολι-
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τείες των ΗΠΑ όπου το σύνταγμα επιτρέπει στους ψηφοφόρους να  
εγκρίνουν ή να απορρίπτουν νόμους πέραν της τυπικής νομοθετικής 
διαδικασίας (Εθνική Συνδιάσκεψη Πολιτειακών Νομοθετικών Σωμάτων 
– National Conference of State Legislatures [NCSL], 2012). Η Πρόταση 
200 αναφέρεται σε πολλά ζητήματα: 

Αυτή η πολιτεία θεωρεί ότι η παράνομη μετανάστευση προκαλεί οικονομι-
κά προβλήματα σε αυτή την πολιτεία και ότι ενθαρρύνεται από τις δημόσι-
ες υπηρεσίες αυτής της πολιτείας που παρέχουν δημόσια οφέλη χωρίς την 
εξακρίβωση του καθεστώτος του μετανάστη. Αυτή η πολιτεία επιπλέον θε-
ωρεί ότι οι παράνομοι μετανάστες βρήκαν ένα ασφαλές καταφύγιο σε αυτή 
την πολιτεία με τη βοήθεια δελτίων ταυτότητας που χορηγούνται χωρίς την 
εξακρίβωση του καθεστώτος του μετανάστη, και ότι αυτή η συμπεριφορά 
αντιτίθεται στην ομοσπονδιακή μεταναστευτική πολιτική, υπονομεύει την 
ασφάλεια των συνόρων μας και ευτελίζει την αξία της υπηκοότητας. Συνε-
πώς, οι πολίτες αυτής της πολιτείας δηλώνουν ότι το δημόσιο συμφέρον 
αυτής της πολιτείας απαιτεί τη συνεργασία όλων των δημόσιων υπηρεσιών 
της πολιτείας με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης για να αποτρέ-
ψουν την παράνομη μετανάστευση. (Γενικός γραμματέας της πολιτείας της 
Αριζόνας – Arizona Secretary of State [AZSOS], 2004) 

Εκτός από τους ισχυρισμούς ότι η παράνομη μετανάστευση ενθαρρύνε-
ται από τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, απειλεί την οικονομική ευ-
ημερία, τη δημόσια ασφάλεια και εντέλει την αξία της αμερικανικής υπη-
κοότητας, η Πρόταση 200 θέτει σε ισχύ περιορισμούς σχετικά με το δικαί-
ωμα ψήφου, καθώς απαιτεί την απόδειξη της αμερικανικής υπηκοότητας 
(AZSOS, 2004). Παρόλο που αυτή η διάταξη απορρίφθηκε αργότερα από το 
Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ (Αριζόνα κ.ά. κατά Διαφυλετικού Συμβου-
λίου της Αριζόνας κ.ά., 2013), ο συγκεκριμένος νόμος καταδεικνύει με καί-
ριο τρόπο αυτό το σύνολο πολιτικών. 

Η χρήση της μεταναστευτικής πολιτικής για την κατασκευή πολιτών 
και ξένων είναι στενά συνυφασμένη με προσπάθειες να γίνουν τα αγγλι-
κά η de jure (νόμιμη) επίσημη γλώσσα στην Αριζόνα, αντί να είναι μόνο η 
de facto επίσημη γλώσσα, σύμφωνα με την κοινή λογική. Για παράδειγμα, 
το 2000 οι ψηφοφόροι της πολιτείας πέρασαν μια νομοθετική πράξη που 
όριζε την εδραίωση της αγγλικής στα δημόσια σχολεία, δηλώνοντας ότι 
«η αγγλική γλώσσα είναι η εθνική δημόσια γλώσσα των Ηνωμένων Πολι-
τειών της Αμερικής και της πολιτείας της Αριζόνας» και ότι συνιστούσε 
«ηθική υποχρέωση» να δοθούν στα παιδιά «οι απαραίτητες δεξιότητες 
για να γίνουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας μας [δική μας έμφαση]. Ο 
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γραμματισμός στην αγγλική γλώσσα ανήκει στις πιο σημαντικές από αυ-
τές τις δεξιότητες» (AZSOS, 2000). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ δεν 
έχουν ορίσει με νόμο εθνική γλώσσα. 

Ένα παράδειγμα των συνεπειών αυτού του συνόλου πολιτικών φαίνε-
ται σ’ ένα περιστατικό του 2012, όταν ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος στην πόλη Σαν Λουίς, που βρίσκεται στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξι-
κό, διαγράφτηκε από το ψηφοδέλτιο λόγω περιορισμένης επάρκειας στα 
αγγλικά –παρόλο που ήταν Αμερικανός πολίτης (Lacey, 2012). Η ενέργεια 
αυτή βασίστηκε σ’ έναν πολιτειακό νόμο ο οποίος στις προϋποθέσεις για 
την υποβολή υποψηφιότητας για αιρετό αξίωμα συμπεριλαμβάνει την ικα-
νότητα ομιλίας, γραφής και ανάγνωσης στα αγγλικά (Αναθεωρημένοι Νό-
μοι της Αριζόνας, παρ. 38-201), καθώς και σε μια τροποποίηση (2006) του 
πολιτειακού συντάγματος, εγκεκριμένη από τους ψηφοφόρους, η οποία 
καθιστούσε τα αγγλικά επίσημη γλώσσα της πολιτείας (AZSOS, 2006). Άλ-
λο ένα παράδειγμα είναι η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο Υπουργείο 
Παιδείας της πολιτείας και τη μεγαλύτερη σχολική της περιφέρεια, την  
Ενοποιημένη Σχολική Περιφέρεια της Τουσόν, σχετικά με το σχολικό πρό-
γραμμα γυμνασίου και λυκείου για τις μεξικανοαμερικανικές σπουδές, κα-
θώς θεωρήθηκε ότι παραβιαζόταν ένας πολιτειακός νόμος που όριζε ότι 
είναι παράνομο για τα σχολεία να: 

1.  προάγουν την ανατροπή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, 
2.  προάγουν την αντιπάθεια ενάντια σε μια φυλή ή τάξη ανθρώπων, 
3.  σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα κυρίως για παιδιά μιας συγκε-

κριμένης εθνικής ομάδας, 
4.  υποστηρίζουν την εθνική αλληλεγγύη αντί να αντιμετωπίζουν τους 

μαθητές και τις μαθήτριες ως άτομα. (Αναθεωρημένοι Νόμοι της Αρι-
ζόνας, παρ. 15-112. Απόφαση Δικαστή Διοικητικού Δικαίου Αρ. 11F-
002-ADE, 2011) 

Ενώ μέχρι στιγμής τα σημεία στα οποία εστιάσαμε φαίνονται πιο πολύ 
ως μια απεικόνιση αντιλήψεων ηγεμονίας (καταναγκασμού) από τα πάνω 
προς τα κάτω, και όχι ιδιαίτερα νεοφιλελεύθερων, εντούτοις η Αριζόνα 
βρίσκεται στο προσκήνιο της νεοφιλελεύθερης κοινωνικής πολιτικής, σε 
τομείς όπως οι πολιτικές επιλογής σχολείου και οι ιδιωτικοποιήσεις 
(Keegan, 1996· Nagasawa, 2010). Τα παραδείγματα που παρέχουμε εντάσ-
σονται σε μια ευρύτερη διεθνή στροφή προς τη νεοφιλελεύθερη κοινή λο-
γική, που στις ΗΠΑ σήμαινε τη διάλυση του κράτους πρόνοιας των δεκαε-
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τιών 1930-1960 (Smith, 2007), τη φυλετικοποίηση των προγραμμάτων 
πρόνοιας (Quadagno, 1994) και την προώθηση λύσεων «βασισμένων στην 
αγορά» για την επίλυση πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων (Apple, 
2004, 2006· Winston, Burwick, McConnell & Roper, 2002). 

Καταληκτικές σκέψεις – Έκκληση για δράση 

Όπως υποστηρίξαμε στην αρχή αυτού του κειμένου, έχουν σημασία και η 
ταξική πολιτική και οι ταξικοί αγώνες. Αυτό σχετίζεται με τις κατασκευές 
του εαυτού/άλλου ή του εμείς/αυτοί και συντελείται τόσο σε μικροεπί-
πεδο όσο και σε μακροεπίπεδο στις δυναμικές του κοινωνικού αποκλει-
σμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών καταπίεσης. Οι 
προσπάθειες που εστιάζουν σ’ ένα μόνο ζήτημα μπορεί να συντελούν σε 
διαχωρισμούς που αφήνουν άθικτους τους μηχανισμούς του κράτους. 
Υποστηρίζουμε επίσης ότι ένας τρόπος για να ξεφύγουμε από τον επίμο-
νο δομιστικό/μεταδομιστικό δημόσιο διάλογο και τις αντίστοιχες δυνα-
μικές μπορεί να βρίσκεται στις προσπάθειες του Gramsci να κατακτήσει 
και να μοιραστεί αντιλήψεις ηγεμονικών δομών που στοχεύουν στην  
ατομική και συλλογική δράση. Η συλλογική δράση, οι συμμαχίες ενάντια 
στην καταπίεση, καθώς και άλλες μορφές αντίστασης λαμβάνουν χώρα 
στο πλαίσιο δημόσιου διαλόγου για την υπηκοότητα. 

Η υπηκοότητα είναι μια αντιφατική και αμφισβητούμενη έννοια. Ο σχε-
τικός δημόσιος διάλογος μπορεί να είναι προβληματικός, ιδίως όταν σχετί-
ζεται με τον υπερ-εθνικισμό και τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές, όπως 
φαίνεται στη συζήτηση για τις πολιτικές στην Αριζόνα. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για να αποκλείσει και να περιθωριοποιήσει τον «άλλο» ακόμα 
και στην περίπτωση που αυτός/ή είναι υπήκοος ενός κράτους για πολύ 
καιρό, όπως στην περίπτωση των Ρομά στην Ελλάδα. Ο Charles Lee (υπό 
έκδοση) διατυπώνει την ιδέα των «πολυμήχανων υπηκόων» ως μέρος ενός 
ευρύτερου σχεδίου κοινωνικού μετασχηματισμού. Όπως αναφέρει: 

Είναι ένα σχέδιο που αντιλαμβάνεται τη φιλελεύθερη υπηκοότητα ως ένα 
πολιτισμικό σενάριο –έναν καθημερινό και τυποποιημένο τρόπο ζωής που 
απέκτησε υπόσταση μέσω του ευρωπαϊκού καπιταλιστικού μοντερνισμού– 
και εξερευνά το πώς άτομα που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης μπορούν να 
επέμβουν με εφευρετικό τρόπο και να ιδιοποιηθούν το σενάριο δημιουργώ-
ντας περισσότερους χώρους ένταξης για τα ίδια. Εξετάζοντας το πώς αυτά 
τα απόκληρα άτομα χρησιμοποιούν πρωτότυπα και δημιουργικά μέσα (με 
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τα περιορισμένα εργαλεία και τους πόρους που διαθέτουν) για να αμφι-
σβητήσουν και να διαπραγματευτούν πιο υποφερτούς χώρους στη φιλε-
λεύθερη δημοκρατική ζωή, θεωρώ ότι προσφέρουν πολύτιμα μαθήματα για 
το πώς οι κριτικοί θεωρητικοί και οι κοινωνικοί ακτιβιστές μπορούν να εί-
ναι επίσης δημιουργικοί και εφευρετικοί στον κοινωνικό ακτιβισμό και την 
πολιτική τους παρέμβαση, έτσι ώστε να επιφέρουν μετασχηματιστικές αλ-
λαγές με τους πιο δραστικούς και εκπληκτικούς τρόπους. 

Η Benhabib (1999) μας υπενθυμίζει ότι η υπηκοότητα είναι μια έννοια 
που ενσωματώνει πολλές διαστάσεις: την πολιτική συμμετοχή, τη συλλο-
γική ταυτότητα και την πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα και οφέλη. 
Τα προνόμια της πολιτικής συμμετοχής περιλαμβάνουν την ανάμειξη στα 
κοινά, το δικαίωμα κατοχής δημόσιου αξιώματος και γενικότερα το δικαί-
ωμα λήψης αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη συλλο-
γικότητα. Αυτή η εξουσία είναι μια πτυχή της συλλογικής ταυτότητας που, 
όπως φαίνεται από την περίπτωση της Αριζόνας, μπορεί να ενεργοποιηθεί 
για να ορίσει την αίσθηση του ανήκειν με βάση υποτιθέμενες γλωσσικές, 
πολιτισμικές, εθνικές και θρησκευτικές ομοιότητες, οι οποίες συχνά στηρί-
ζονται σε νατουραλιστικές υποθέσεις για το ποιος ή ποια αξίζει τόσο τις 
ευθύνες όσο και τα οφέλη της υπηκοότητας, δηλαδή την αυτοδιάθεση, την 
ελευθερία λόγου, γνώμης και συναναστροφής, καθώς και την πρόσβαση 
στις μορφές στήριξης που παρέχονται από το σύγχρονο (συρρικνούμενο) 
κράτος πρόνοιας: φροντίδα υγείας, στέγη, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια 
και ασφάλιση κτλ. 

Ωστόσο η αντιμετώπιση των ξένων, των αλλοδαπών και άλλων ανάμεσά 
μας συνιστά ένα κρίσιμο τεστ για την ηθική συνείδηση καθώς και για τα 
πολιτικά αντανακλαστικά των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Ο ορισμός της 
ταυτότητας του κυρίαρχου έθνους συνιστά από μόνος του μια διαδικασία 
ρευστού, ανοιχτού και επίμαχου δημόσιου διαλόγου: οι γραμμές που χωρί-
ζουν το «εμείς» από το «εσείς», το «εμάς» από το «αυτούς», συνήθως στηρί-
ζονται σε αβασάνιστες προκαταλήψεις, αρχαίες μάχες, ιστορικές αδικίες και 
καθαρά διοικητικά διατάγματα. (Benhabib, 1999: 736) 

Η ανακάλυψη και αναγνώριση αυτών των θέσεων υποκειμένου και οι 
δυναμικές της κατασκευής του «άλλου» αντικατοπτρίζουν έναν κρίσιμο 
ρόλο που θα έπρεπε να παίζουν οι ακαδημαϊκοί, ένα σύνολο ενεργειών στο 
πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής ακαδημαϊκού ακτιβισμού ή ακτιβι-
στικού ακαδημαϊσμού. Απαντώντας στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει, η Ruth 
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Wilson Gilmore (2011) απαντά με πολλούς τρόπους, όπως: «Οργανωθεί-
τε!». Ο Lee (υπό έκδοση) υποστηρίζει: 

Πράγματι, η δημοκρατική δράση είναι απαραίτητη και επιθυμητή. Αλλά  
όταν αυτός ο δημοκρατικός τρόπος πολιτικής συμμετοχής καθιερώνεται ως 
ο μόνος (σωστός) τρόπος για να φανταστεί κάποιος τον εαυτό του ως πολί-
τη, αποκλείει τη σοβαρή και ανοιχτή εξερεύνηση του πώς τα περιθωριοποι-
ημένα άτομα, που δεν έχουν πρόσβαση και πόρους, μπορούν να αμφισβη-
τήσουν και να αντισταθούν με εκπληκτικούς, ακόμα και αδιανόητους τρό-
πους, να επινοήσουν και να επεκτείνουν τους χώρους ένταξης και τους 
τρόπους του ανήκειν, αποκτώντας έτσι την «υπηκοότητα» μέσω άλλων 
(δηλαδή, όχι αυστηρά δημοκρατικών) οδών. 

Σ’ ένα άρθρο της με τίτλο «Πώς να χτίσετε έναν καινούριο κόσμο», η 
Naomi Klein (2013), συγγραφέας του βιβλίου Το δόγμα του σοκ, το οποίο 
άσκησε κριτική στις καταστροφικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εκμε-
ταλλεύονται τις μαζικές κρίσεις για να πετύχουν μεγάλης κλίμακας ιδιωτι-
κοποιήσεις, παρατήρησε: 

Όταν έγραφα το βιβλίο, σκεφτόμουν ότι το να καταλάβεις απλώς πώς λει-
τουργεί η τακτική και να κινητοποιηθείς με στόχο να της αντισταθείς θα 
ήταν αρκετό για να τη σταματήσεις, αλλά… έκανα λάθος. Το να γνωρίζεις 
μόνο τι συμβαίνει δεν φτάνει. Δεν φτάνει ακόμα και να μπορείς να δραστη-
ριοποιήσεις εκατομμύρια ανθρώπους να βγουν στους δρόμους και να φω-
νάζουν «Δεν θα πληρώσουμε για την κρίση σας». Γιατί –κακά τα ψέματα– 
είδαμε μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον των μέτρων λιτότητας στην Ελλά-
δα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Βρετανία… Χρειάζονται οργανω-
τικές ικανότητες. Χρειάζεται να κατανοήσουμε μαζί πώς να χτίσουμε νέες 
ρωμαλέες συλλογικές δομές στα χαλάσματα του νεοφιλελευθερισμού. 
(Klein 2013: 43). 

Όταν αναλογιζόμαστε τον δρόμο που ανοίγεται μπροστά σε σχέση με 
τα πολύπλοκα ζητήματα της διασποράς των Ρομά, αλλά και την καθημε-
ρινή ζωή στην Ελλάδα, κινητοποιούμαστε για να προχωρήσουμε πέρα 
από κριτικές και διαμαρτυρίες απέναντι στη νεοφιλελεύθερη πολιτική 
και τις ακούσιες συνέπειές της. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κοι-
νότητες Ρομά απαιτούν ακτιβισμό με εκπροσώπους, στρατηγικές συμμα-
χίες και ριζοσπαστικό επανασχεδιασμό –αντίστοιχο με το κίνημα για την 
κατάργηση της δουλείας. Με άλλα λόγια, υποστηρίζουμε ένα κίνημα ανά-
λογο κατά κάποιο τρόπο με αυτό για την κατάργηση της δουλείας, την 
κατάργηση της βιομηχανίας των συγκροτημάτων ιδιωτικών φυλακών, 
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και με άλλα κινήματα που συμπορεύονται με τους αγώνες για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια. Θα λέγαμε ότι αυτό το κίνημα θα 
πρέπει να έχει ακτιβιστές Ρομά ως ηγέτες, σε μεγάλο μέρος της οργάνω-
σης που χρειάζεται, και ότι εμείς οι άλλοι μπορούμε να χρησιμεύσουμε ως 
«σύμμαχοι άλλοι» στον ευρύτερο αγώνα. 
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Τα σχολεία σ’ όλο τον κόσμο πασχίζουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
διαφορετικών μαθητικών πληθυσμών. Είναι μια πρόκληση που προκύ-
πτει κυρίως από την αυξημένη μετανάστευση. Σε χώρες ανόμοιες μεταξύ 
τους, όπως η Κορέα (Uhn, 2007), η Ελλάδα (Vidali & Adams, 2006), η Ιτα-
λία (Ricucci, 2008), οι ΗΠΑ (Suárez-Orozco, 2001) και η Ισπανία (Soriano 
& Ejbari, 2006), τα σχολεία αγωνίζονται, συχνά για πρώτη φορά, να 
βρουν τρόπους να διδάξουν παιδιά, νέους μετανάστες και νέες μετανά-
στριες. Συγχρόνως, είναι φανερή η ανάγκη να αναλάβουν δραστικές 
πρωτοβουλίες προς όφελος ιστορικά περιθωριοποιημένων κοινοτήτων 
μέσα στις ίδιες τους τις χώρες, όπως οι Μαπούτσε στη Χιλή (Quilaqueo, 
2006), οι Μαορί στη Νέα Ζηλανδία (Bishop, Berryman, Cavanaugh & 
Teddy, 2009), οι Ντάλιτ στην Ινδία (Kumar & Kumar, 2005) και οι Ρομά 
στην Ευρώπη (Katz, 2005). 

Το θέμα, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι πολιτισμικές διαφορές, αλλά και οι 
διαφορές στην κοινωνική θέση και την εξουσία. Οι Shields, Bishop & 
Mazawi (2005) χρησιμοποιούν τον όρο μειονοτικοποιημένοι/ες (minor-
itized) για να αναφερθούν σε άτομα που, ενώ δεν ανήκουν πάντα στην α-
ριθμητική μειονότητα, τους έχουν αποδοθεί χαρακτηριστικά μειονότητας 
και αντιμετωπίζονται σαν να είναι χαμηλότερης αξίας η θέση και η άποψή 
τους. Το ποιοι/ποιες θεωρούνται μειονοτικοποιημένοι/ες ποικίλλει κάπως 
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από χώρα σε χώρα, αλλά γενικά ο όρος περιλαμβάνει αυτόχθονες μαθητι-
κούς πληθυσμούς, έγχρωμους/ες μαθητές και μαθήτριες, παιδιά που οι οι-
κογένειές τους ζουν σε συνθήκες φτώχειας και παιδιά νέων μετανα-
στών/ριών που οι γονείς τους έχουν σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 
Ο Cummins (1986) υποστήριξε ότι οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία μπο-
ρούν να «ενδυναμώσουν» ή να «αποδυναμώσουν» μειονοτικοποιημένους/ 
ες μαθητές και μαθήτριες, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο είναι αποδε-
κτή από το σχολείο η κουλτούρα και η γλώσσα τους. Η εκπαίδευση ενδυ-
ναμώνει όταν η γλώσσα και ο πολιτισμός των παιδιών συμπεριλαμβάνο-
νται στα σχολικά προγράμματα, όταν το σχολείο συνεργάζεται με την κοι-
νότητα, όταν η εκπαίδευση προσανατολίζεται προς την αμφίδρομη αλλη-
λεπίδραση και η αξιολόγηση στοχεύει στην αποτροπή της αποτυχίας. Η 
εκπαίδευση που δεν τα κάνει όλα αυτά αποδυναμώνει. 

Οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί και τα περισσότερα σχολικά προγράμ-
ματα σε γενικές γραμμές δεν αξιοποιούν όσα πραγματικά γνωρίζουν οι μειο-
νοτικοποιημένοι/ες μαθητές/ριες. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εξοι-
κειωμένοι/ες με τη ζωή των παιδιών εκτός τάξης μπορεί να υποθέτουν ότι οι 
μαθητές και οι μαθήτριές τους ξέρουν πολύ λιγότερα απ’ όσα ξέρουν στην 
πραγματικότητα, μια υπόθεση που αναπαράγει τη θεωρία του ελλείμματος, 
τα αρνητικά στερεότυπα για τους/τις μειονοτικοποιημένους/ες μαθητές και 
μαθήτριες και την αποδυναμωτική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, η Rios-
Aguilar (2010) διαπίστωσε ότι η γνώση που προσφέρεται από τα σχολεία 
στις βορειοανατολικές ΗΠΑ περιθωριοποιεί τη γνώση που φέρνουν από το 
σπίτι οι Λατινοαμερικανοί/ές μαθητές και μαθήτριες, μειώνοντας τις προο-
πτικές τους για καλές επιδόσεις στο σχολείο. Το διαθέσιμο κοινωνικό κεφά-
λαιο των παιδιών, οι πολιτισμικές ρίζες τους, η γλώσσα και η ιστορία τους 
είναι σημαντικοί πόροι που μπορούν να διασφαλίσουν την ακαδημαϊκή τους 
επιτυχία (Portes, 1999), αλλά ο τρόπος σύνδεσης των εκπαιδευτικών με αυ-
τή τη γνώση είναι μια τεράστια πρόκληση. 

Θεωρούμε ότι οι έννοιες πόροι γνώσης της κοινότητας και της οικογένει-
ας και πολιτισμικός πλούτος της κοινότητας είναι χρήσιμες για τον σκοπό 
αυτόν. Σ’ αυτό το κείμενο, αφού αναλύσουμε αυτές τις έννοιες, περιγρά-
φουμε ένα εγχείρημα στη νότια Ισπανία που διερεύνησε την προοπτική 
της σύνδεσης των εκπαιδευτικών με τους συλλόγους μεταναστών, με σκο-
πό να διευκολυνθούν τα σχολεία ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των 
ταχύτατα διαφοροποιούμενων μαθητικών πληθυσμών τους. 
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Πόροι γνώσης της οικογένειας και της κοινότητας  

Η έννοια πόροι γνώσης χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με μειονοτικοποιημέ-
νους/ες μαθητές και μαθήτριες στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι αν-
θρωπολόγοι Vélez-Ibañez & Greenfield (1992: 313) όρισαν τους πόρους 
γνώσης ως «στρατηγικές και πολιτισμικές πηγές» που αποτελούν τη βάση 
της μάθησης. Οι οικογένειες και οι κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων στις φτωχoγειτονιές, έχουν οργανώσει πόρους γνώσης που χρη-
σιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά,  
εξοικειώνονται μ’ αυτή τη γνώση μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με 
τους/τις ενήλικες. Με βάση μια εκτεταμένη ανάλυση των πόρων γνώσης 
που αφθονούν στις μεξικανικές οικογένειες, οι Vélez-Ibañez & Greenfield 
υποστήριξαν ότι τα σχολεία έχουν την τάση να αγνοούν τη γνώση στην 
οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά:  

Υποστηρίζουμε ότι η κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων στις οποίες κα-
ταφεύγουν τα παιδιά και των γενικών χαρακτηριστικών της μάθησης που 
πηγάζει από το σπίτι είναι το κλειδί αν θέλουμε να κατανοήσουμε τη δόμη-
ση της πολιτισμικής ταυτότητας και την ανάδειξη της πολιτισμικής προσω-
πικότητας των παιδιών των Αμερικανομεξικανών. (ό.π.) 

Αναπτύσσοντας αυτή την έννοια σε σχέση με τα σχολεία, οι González, 
Moll & Amanti (2005: 72) όρισαν τους πόρους γνώσης ως «τα ιστορικά 
συσσωρευμένα και πολιτισμικά ανεπτυγμένα σώματα γνώσης και τις δε-
ξιότητες που απαιτούνται για την οικογενειακή ή την ατομική λειτουργία 
και ευημερία». Εξήγησαν ότι «η μάθηση δεν λαμβάνει χώρα μόνο “ανάμεσα 
στ’ αυτιά”, αλλά είναι μια κατεξοχήν κοινωνική διαδικασία. Συνδέεται με 
ευρύτερα ιστορικά, πολιτικά και ιδεολογικά πλαίσια που επηρεάζουν τη 
ζωή των παιδιών» (ό.π.: ix). 

Η Yosso (2005: 82) ανέπτυξε μια παρόμοια έννοια, την οποία ονομάζει 
κοινοτικό πολιτισμικό πλούτο. Εφαρμόζοντας τη θεωρία της για το πολιτι-
σμικό και κοινωνικό κεφάλαιο σε έγχρωμες κοινότητες με χαμηλό εισόδη-
μα, ορίζει έξι είδη κεφαλαίου, τα οποία ενισχύουν τη μάθηση και την ανά-
πτυξη των παιδιών: το κεφάλαιο των φιλοδοξιών, το κεφάλαιο της οικογέ-
νειας, το κοινωνικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο της κατεύθυνσης, το κεφάλαιο 
της αντοχής και το γλωσσικό κεφάλαιο. Η Yosso υποστηρίζει ότι μετατοπί-
ζοντας το επίκεντρο από τα ελλείμματα στον πολιτισμικό πλούτο των έγ-
χρωμων κοινοτήτων «δεσμευόμαστε να κάνουμε έρευνα, να διδάσκουμε 
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και να αναπτύσσουμε τα σχολεία με τρόπους που εξυπηρετούν τον ευρύ-
τερο στόχο του αγώνα για κοινωνική και φυλετική δικαιοσύνη». (ό.π.) 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μάθουν διάφορους τρόπους πρόσβασης 
στους πόρους γνώσης των μειονοτικοποιημένων παιδιών. Οι Moll, Amanti, 
Neff & González (1992) δίδαξαν εκπαιδευτικούς να ακούν και να παρατη-
ρούν, και στη συνέχεια τους βοήθησαν να οργανώσουν επισκέψεις σε σπί-
τια οικογενειών κάποιων από τους μαθητές και τις μαθήτριές τους με σκο-
πό να κατανοήσουν τη γνώση που πηγάζει από την οικογένεια και που θα 
μπορούσε να ενεργοποιηθεί στην τάξη (βλέπε επίσης González, Moll & 
Amanti, 2005). Η προσέγγιση των Moll, González και των συνεργατών τους 
έχει χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα πλαίσια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παρά-
δειγμα, η Cremin και οι συνεργάτες της (2012) σχεδίασαν τις λεγόμενες 
μαθησιακές επισκέψεις, κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί άλλαζαν θέση και 
έπαιρναν τον ρόλο του μαθητή ή της μαθήτριας στις οικογένειες, με σκοπό 
να ανακαλύψουν τη σχέση των παιδιών με τον γραμματισμό εκτός σχολεί-
ου. Διαπίστωσαν ότι «οι μαθησιακές επισκέψεις τούς/τις βοήθησαν να κα-
τανοήσουν καλύτερα τις πρακτικές γραμματισμού των παιδιών, και κατά-
φεραν να εκτιμήσουν καλύτερα τις δυνατότητες, τις επιθυμίες και τα ενδι-
αφέροντα των νέων ανθρώπων στον κόσμο πέρα από το σχολείο» (2012: 
111). Στην Ισπανία, οι Saubich & Esteban (2011) δίδαξαν εκπαιδευτικούς 
πώς να συνδυάζουν συνεντεύξεις με καλλιτεχνικές εργασίες, με στόχο την 
πρόσβαση σε πόρους γνώσης Μαροκινών μαθητών και μαθητριών. Διάφο-
ρα σχέδια εργασίας βοήθησαν τους/τις εκπαιδευτικούς να συνδέσουν τους 
πόρους γνώσης των μειονοτικοποιημένων μαθητών και μαθητριών με μα-
θήματα όπως τα μαθηματικά (González, Andrade, Civil & Moll, 2001), ο 
γραμματισμός (Moje et al., 2004) και η γραφή (Dworin, 2006). 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μάθουν να αποκτούν πρόσβαση 
στους πόρους γνώσης ή στον πολιτισμικό πλούτο της κοινότητας μέσω 
κοινοτικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν μειονοτικοποιημένες  
ομάδες. Για παράδειγμα, οι σύλλογοι μεταναστών είναι χώροι όπου προά-
γεται η αλληλεγγύη και χτίζεται η πολιτισμική ταυτότητα που γεφυρώνει 
την πατρίδα με τη χώρα υποδοχής (Sipi, 2000). Σ’ αυτούς τους συλλόγους 
οι μετανάστες/ριες μοιράζονται τις εμπειρίες τους στον νέο κύκλο ζωής 
που έχουν ξεκινήσει, ενώ ανανεώνουν τους δεσμούς τους με την πατρίδα, 
μέσω της διαμεσολάβησης και του διαλόγου (Soriano & González-Jimenez, 
2010). Άλλα είδη οργανώσεων μέσα στην κοινότητα μπορεί να περιλαμβά-
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νουν λαϊκά κέντρα ψυχαγωγίας, κέντρα υγείας, εκκλησίες ή άλλα θρη-
σκευτικά ιδρύματα (Warren, Hong, Rubin, & Uy, 2009). 

Οι κοινοτικές οργανώσεις μεταναστών/ριών και άλλων μειονοτικοποι-
ημένων ομάδων έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Λειτουργούν ως σημεία συ-
νάντησης όπου τα μέλη της κοινότητας μπορούν να μοιραστούν και να δι-
ευρύνουν την κουλτούρα, τα έθιμα, την ιστορία, τις εμπειρίες και τις αξίες 
τους (Fernández et al., 2002). Υποστηρίζουν την ενίσχυση της ταυτότητας 
των μελών της κοινότητας, την ανάπτυξη συλλογικής ταυτότητας και τη 
συνύπαρξη, και ικανοποιούν την ανάγκη των μελών να βρίσκονται μαζί σ’ 
ένα περιβάλλον το οποίο διαφορετικά μπορεί να αισθάνονται ξένο (Nga-
Wing, 2008· Pérez & López, 2003). Οι κοινοτικές οργανώσεις δίνουν την 
ευκαιρία για εξάσκηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, με σκοπό τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής της κοινότητας (Soriano, 2005· Krasner & 
Pierre-Louis, 2009). Βοηθούν τις οικογένειες να μάθουν να διαπραγματεύ-
ονται με τους κυρίαρχους κοινωνικούς θεσμούς, στους οποίους συμπερι-
λαμβάνεται και το σχολείο (Nga-Wing, 2008). Επίσης, έχουν εκπαιδευτική 
και κοινωνικοποιητική λειτουργία (Soriano, 2005): μεταφέρουν αξίες αλ-
ληλεγγύης, φιλανθρωπίας και ανεκτικότητας και είναι χώροι στους οποί-
ους καλλιεργείται η κοινή συνειδητοποίηση των κοινωνικών προβλημά-
των της κοινότητας και η άσκηση επιρροής στις διάφορες πολιτικές. 

Οι κοινοτικές οργανώσεις, που γνωρίζουν και εκπροσωπούν την κουλ-
τούρα της μειονοτικοποιημένης κοινότητας, μπορούν να παρέχουν στήριξη 
στα σχολεία βοηθώντας τους/τις εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τους 
μαθητές και τις μαθήτριές τους ως μέλη ενός πολιτισμού με κληρονομιά, 
πάνω στην οποία πρέπει να χτιστούν νέα ακαδημαϊκά νοήματα και γνώ-
σεις (Soriano & González-Jimenez, 2010). Σε επίπεδο επαγγελματικής κα-
τάρτισης, έχει γίνει αρκετή δουλειά για να συνδεθούν με τις κοινοτικές ορ-
γανώσεις οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο στάδιο της επαγγελματικής 
προετοιμασίας, ώστε να διευκολυνθούν στην πρόσβαση σε κοινοτικούς 
και οικογενειακούς πόρους γνώσης (π.χ., Boyle-Baise, 2002· Noel, 2006· 
Sleeter, 2000). Ενώ εκπαιδευτικοί και σχολεία αναγνωρίζουν τα οφέλη της 
εμπλοκής της οικογένειας στη σχολική διαδικασία (Henderson & Mapp, 
2002), λίγες αναφορές υπάρχουν σχετικά με διαδικασίες που συνδέουν 
τους/τις εκπαιδευτικούς με τις μειονοτικοποιημένες κοινότητες. Στη βι-
βλιογραφία υποστηρίζεται ότι αυτές οι προσπάθειες εξαρτώνται από την 
ηγεσία, σε επίπεδο σχολείου και σχολικής περιφέρειας (Sanders, 2009). 
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Διερευνήσαμε τη δυνατότητα των κοινοτικών οργανώσεων, συγκεκρι-
μένα των συλλόγων μεταναστών, να λειτουργήσουν ως μεσάζοντες ανά-
μεσα σε παιδιά και οικογένειες μεταναστών από τη μια μεριά και στα σχο-
λεία από την άλλη, σε μια περιοχή στην οποία η ιδέα των κοινοτικών και 
οικογενειακών πόρων γνώσης ήταν καινούρια. 

Βιωσιμότητα της σύνδεσης συλλόγων μεταναστών με εκπαιδευτικούς 

Στη νότια Ισπανία τα σχολεία εγγράφουν παιδιά μεταναστών από τη δε-
καετία του 1990. Σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της ισπανικής μετανά-
στευσης αποτελεί η δεκαετία του 1970. Τότε, μειώθηκε σημαντικά ο αριθ-
μός των Ισπανών/ίδων που μετανάστευαν για δουλειά αλλού και αυξήθη-
κε ο αριθμός των μεταναστών/ριών που έφταναν στην Ισπανία αναζη-
τώντας εργασία και μια καλύτερη ζωή. Έως το 2008 καταγράφηκαν 
4.473.499 αλλοδαποί/ές στην Ισπανία (Υπουργείο Εργασίας και Μετανά-
στευσης, 2009) και τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν 5.363.688 (Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, 2012). Έφτασαν οικογένειες 
μεταναστών από διαφορετικούς τόπους, κι έτσι τα ισπανικά σχολεία εγ-
γράφουν παιδιά από το Μαγκρέμπ, την υποσαχάρια Αφρική, τη Νότια  
Αμερική, την Ασία, την ανατολική, τη βόρεια και την κεντρική Ευρώπη. Στη 
νότια Ισπανία υπάρχουν δημοτικά και γυμνάσια όπου οι μετανάστες/ριες 
μαθητές/ριες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% των εγγεγραμμένων 
παιδιών. 

Το 2004, ύστερα από αίτημα συλλόγων μεταναστών από τη Σενεγάλη, 
αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί τους αλλά και με συλλόγους Μαροκινών. 
Στην πορεία, και καθώς εξοικειωθήκαμε περισσότερο με τις κοινότητες 
αυτές, βρήκαμε σε θέσεις-κλειδιά άτομα υψηλού μορφωτικού επίπεδου, 
πολλά από τα οποία κατείχαν πανεπιστημιακά πτυχία από την πατρίδα 
τους. Την ίδια στιγμή, στην έρευνά μας στα σχολεία παρατηρήσαμε ότι οι 
εκπαιδευτικοί παραπονούνταν πάντα ότι αγνοούσαν τον πολιτισμό των 
νέων μαθητών και μαθητριών τους, τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα, το επίπε-
δό τους στο σχολείο κτλ. Επιπλέον, οι νέες οικογένειες παρέμεναν μακριά 
από το σχολείο (Soriano, 2007, 2008). 

Η γνώση μας για τους συλλόγους μεταναστών και την κατάσταση στα 
σχολεία μάς παρακίνησε να εξετάσουμε μια πιθανή προσέγγιση που θα 
συνέδεε τα δύο μέρη. Χρησιμοποιώντας την ποιοτική έρευνα, επιχειρή-
σαμε να διερευνήσουμε με ποιους τρόπους θεωρούσαν οι σύλλογοι ότι θα 
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μπορούσαν να συμβάλουν ώστε να συνεργαστούν πρόθυμα μαζί τους τα 
σχολεία και το διδακτικό προσωπικό για χάρη της εκπαίδευσης των παι-
διών και των νέων. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 55 μέλη συλλόγων μεταναστών: 48 έδωσαν 
συνεντεύξεις και 7 συμμετείχαν σε μια ομάδα εστίασης. Οι μετανάστες/ 
ριες αντιπροσώπευαν τρεις συλλόγους Μαροκινών, δύο συλλόγους Σενε-
γαλέζων, δύο συλλόγους από τη Ρωσία, μια ομοσπονδία συλλόγων μετα-
ναστών και έναν σύλλογο μεταναστών από το Μάλι, το Πακιστάν, τη Γουινέα-
Μπισάου, τη Γουινέα-Κονακρί, την Γκάνα, τη Μαυριτανία και πολλές άλλες 
αφρικανικές χώρες. Στις συνεντεύξεις ζητήσαμε να μας μιλήσουν για την 
προέλευση, το ιστορικό, τους στόχους, τις δραστηριότητες και τις εργασίες 
των συλλόγων τους, καθώς και για τη φύση της συνεργασίας με τα σχο-
λεία που είχε ή ήταν πρόθυμος να έχει ο κάθε σύλλογος. Ζητήσαμε από την 
ομάδα εστίασης να μιλήσει για τις αξίες και τις στάσεις που διδάσκουν οι 
Ισπανοί γονείς στα παιδιά τους σχετικά με τους μετανάστες/ριες, για τα 
προβλήματα ανάμεσα σε μετανάστες/ριες και ντόπιους μαθητές και μαθή-
τριες, και για τις προοπτικές συμμετοχής των συλλόγων μεταναστών στα 
σχολεία. 

Συνεντεύξεις έδωσαν και 32 εκπαιδευτικοί: 16 διευθυντές/ριες και 16 
νηπιαγωγοί, δάσκαλοι/ες και καθηγητές/ριες σχολείων που βρίσκονταν 
κοντά σε τουλάχιστον έναν σύλλογο μεταναστών. Τους/Τις ρωτήσαμε 
προσωπικά τους στοιχεία, για την εμπειρία τους με συλλόγους μετανα-
στών στο σχολείο, για τις αντιλήψεις τους όσον αφορά τα οφέλη ή τις δυ-
νατότητες μιας τέτοιας συνεργασίας και για τον πιθανό αντίκτυπο που 
κατά την εκτίμησή τους θα είχε στις σχέσεις ανάμεσα σε παιδιά γηγενών 
και μεταναστών η συμμετοχή συλλόγων μεταναστών στις διαδικασίες του 
σχολείου. 

Προτάσεις για παρέμβαση από τους συλλόγους μεταναστών 

Με βάση τα προβλήματα που προκαλούνται μεταξύ διαφορετικών εθνοτι-
κών και πολιτισμικών ομάδων στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον, οι 
σύλλογοι μεταναστών πρότειναν να συμμετέχουν στα σχολεία ως διαπολι-
τισμικοί διαμεσολαβητές ανάμεσα στα παιδιά γηγενών και μεταναστών, 
στους/στις εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες. Πίστευαν ότι η διαπολιτι-
σμική διαμεσολάβηση με αποδέκτες/ριες γηγενείς και μετανάστες/ριες 
μαθητές/ριες από πολύ νεαρή ηλικία θα διευκολύνει τη συνύπαρξη παι-
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διών που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και μοιράζονται 
το ίδιο σχολικό περιβάλλον, και θα οδηγήσει στην εξάλειψη της αρνητικής, 
στερεοτυπικής συμπεριφοράς των ντόπιων παιδιών των Ισπανών απένα-
ντι στους/στις μετανάστες/ριες. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού 
πρότειναν δύο τύπους συνεργασίας με τα σχολεία. 

Πρώτον, πρότειναν να βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς στον 
σχεδιασμό διαπολιτισμικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που 
θα προετοιμάζουν από πολύ νεαρή ηλικία τα γηγενή παιδιά να αποδε-
χτούν τους μετανάστες και τις μετανάστριες. Όπως μας είπε ένα μέλος 
συλλόγου μεταναστών: 

Τα ντόπια παιδιά πρέπει να προετοιμάζονται για να δεχτούν τον μετανά-
στη, είτε με διαπολιτισμικές δραστηριότητες είτε με προγράμματα. Πρώτα 
πρέπει να ασχοληθούμε με τη γνώση και την προσαρμογή στη συνύπαρξη 
των πολιτισμών και κατόπιν να συνεχίσουμε με την ένταξη. Είναι δύο δια-
φορετικά στάδια, πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψουμε με τα παιδιά με-
ταναστών και γηγενών από μικρή ηλικία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παι-
διά θα δεχτούν τους μετανάστες. Με κάποια θα αποτύχουμε, με άλλα όχι. 
Είναι σημαντικό να δουλέψουμε με τα στερεότυπα που έχουν για μας. Οι 
σύλλογοι μπορούν να συμβάλουν ώστε να αλλάξει η αρνητική συμπεριφορά 
απέναντι στον μετανάστη. 

Δεύτερον, πρότειναν να πραγματοποιούν δραστηριότητες ευαισθητο-
ποίησης, όπως προβολή ταινιών για τη μετανάστευση και εισαγωγή πολι-
τισμικών συμβόλων των μεταναστών στα σχολεία. Κάποιος/α εξήγησε: 

Έχουμε ένα σχέδιο για την ευαισθητοποίηση των σχολείων, το οποίο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τάξη, ακόμα και στο πανεπιστήμιο· μια 
προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να κατανοήσουν τι είναι 
η μετανάστευση μέσα από την προβολή ταινιών. Δεν είμαστε διαφορετικοί 
άνθρωποι. Έχουμε έρθει από τη χώρα μας ψάχνοντας για δουλειά εδώ. Μια 
πρωτοβουλία που θα ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους και θα τους κάνει 
να αποδεχτούν τον μετανάστη. 

Εκπρόσωποι των διάφορων συλλόγων μεταναστών υπογράμμισαν την 
ανάγκη για έναν διαπολιτισμικό διαμεσολαβητή στο σχολείο (θα μπορούσαν 
να είναι οι ίδιοι) που θα έχει το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο με τα παιδιά των 
μεταναστών. Πίστευαν ότι το να βλέπουν τα παιδιά μεταναστών στο σχο-
λείο άτομα που ανήκουν στην ίδια πολιτισμική ομάδα μ’ εκείνα έχει θετικό 
αντίκτυπο στην αυτοπεποίθησή τους, στις προσδοκίες τους για το μέλλον 
και στην αξία που δίνουν τα γηγενή παιδιά στις ομάδες που ανήκουν σε μει-
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ονότητες. Τόνισαν επίσης ότι ο διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής που είναι 
της ίδιας εθνικότητας με το παιδί γνωρίζει την κουλτούρα του μετανάστη 
καλύτερα και μπορεί να παρέμβει για την επίλυση πολιτισμικών διαφορών. 

Τα άτομα που έδωσαν συνέντευξη συμφώνησαν ότι ένα από τα μεγα-
λύτερα προβλήματα που έχουν οι εκπαιδευτικοί είναι να βρουν τον χρόνο 
να δουλέψουν ως ομάδα για τον σχεδιασμό ενός διαπολιτισμικού σχολικού 
προγράμματος. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να γνωρίζουν το πο-
λιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών/ριών τους, καθώς νομίζουν ότι η πα-
ρουσία παιδιών μεταναστών έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σχολική πρόοδο 
των γηγενών Ισπανών μαθητών/ριών. Κάποιος/α σχολίασε: 

Είμαι διαμεσολαβητής εδώ και δύο χρόνια στη Roquetas de Mar. Το πρό-
βλημα είναι ότι οι Ισπανοί/ίδες εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς προετοι-
μασμένοι/ες να ασχοληθούν με τα παιδιά μεταναστών, και το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ενσωματώνουν τα παιδιά μετανα-
στών ούτε εκπαιδευτικά ούτε κοινωνικά. Για παράδειγμα, λένε ότι το να ξο-
δεύουν χρόνο για ένα παιδί μετανάστη επιβραδύνει τη σχολική πρόοδο των 
γηγενών μαθητών/ριών και δεν κάνουν τίποτε για να παίζουν μαζί γηγενείς 
και μετανάστες/ριες μαθητές/ριες στο διάλειμμα. 

Έτσι, οι εκπρόσωποι των συλλόγων πίστευαν ότι έπρεπε να συνεργα-
στούν με τα σχολεία και να στηρίξουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα κα-
θιστούσε δυνατή την ένταξη των παιδιών της κοινότητάς τους και τη συ-
νύπαρξή τους με τα γηγενή παιδιά. Προθυμοποιήθηκαν να συνεργαστούν 
παρέχοντας στους/στις εκπαιδευτικούς υλικό και πόρους για την ανάπτυ-
ξη διαπολιτισμικών ανταλλαγών. Πρότειναν ακόμη να δίνουν στους/στις 
εκπαιδευτικούς χειροποίητα αντικείμενα από την πατρίδα των νεαρών 
μεταναστών/ριών. Επέμειναν να εκπαιδεύσουν τους/τις εκπαιδευτικούς 
σχετικά με τα έθιμα και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης. 

Πίστευαν επίσης ότι ένας διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής θα έπρεπε να 
αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στους μετανάστες γονείς και τους/τις εκπαι-
δευτικούς. Όπως το έθεσε ένας/μία εκπρόσωπος ενός συλλόγου Ρώσων: 

Νομίζω ότι οι σύλλογοι μεταναστών μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στα 
σχολεία. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάμε να τους πούμε για τις εμπειρίες 
μας ή να πάμε εκεί μητέρες που έχουν να πουν ιστορίες. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
καλλιεργείται περισσότερη επικοινωνία ανάμεσα σε μετανάστες/ριες και 
γηγενείς. 

67 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ | Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 

11 

Οι μετανάστες/ριες θεωρούσαν ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους είναι η «κακή» οικογενειακή εκπαί-
δευση που δέχονται οι γηγενείς μαθητές/ριες. Εξήγησαν ότι οι οικογένειες 
Ισπανών διδάσκουν αρνητικές συμπεριφορές και στερεότυπα σχετικά με 
τους/τις μετανάστες/ριες, μιλώντας στα παιδιά τους υποτιμητικά για τα 
έθιμά τους και τον τρόπο που ντύνονται. Για παράδειγμα, κάποιος/α είπε: 

Όταν τα παιδιά είναι μικρά, στην προσχολική εκπαίδευση, δεν υπάρχουν 
προβλήματα. Όταν μεγαλώνουν αρχίζουν τα προβλήματα. Όταν είναι δέκα 
χρονών, μετανάστες/ριες και γηγενείς μαθητές/ριες αρχίζουν να σχηματί-
ζουν αντίπαλες συμμορίες. Αυτό οφείλεται στην αρνητική εκπαίδευση που 
παίρνουν τα ντόπια παιδιά για τους/τις μετανάστες/ριες. Είναι περίεργο ν’ 
ακούς παιδιά προσχολικής ηλικίας να λένε ότι υπάρχουν «Μαυριτανοί 
(Moros/Moors) και μαύροι» στην τάξη τους, όταν δεν γνωρίζουν ακόμα τη 
διαφορά ανάμεσα στα χρώματα… Νομίζω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στις 
οικογένειες, επειδή καλλιεργούν αρνητική συμπεριφορά στα παιδιά. 

Οι σύλλογοι πρότειναν τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, η οποία θα 
επιφέρει αλλαγές στη στάση των ντόπιων γονιών. Κάποιος/α έδωσε αυ-
τό το παράδειγμα: 

Τρομερό, τρομερό… Οι ντόπιοι γονείς εκπαιδεύουν τα παιδιά τους να απορ-
ρίπτουν την κουλτούρα μας και δημιουργούν κακά στερεότυπα για μας από 
πολύ μικρή ηλικία. Τους λένε πράγματα για τον τρόπο που τρώμε και τον 
τρόπο που ντυνόμαστε και κάνουν τα παιδιά να μας φοβούνται. Για να μην 
πω για τη θρησκεία μας, νομίζουν ότι είμαστε όλοι φανατικοί… Αυτά είναι 
πράγματα πάνω στα οποία θα πρέπει να δουλέψουν οι σύλλογοι μετανα-
στών μέσω της διαμεσολάβησης με τους γονείς. 

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων έδειξαν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον να 
δουλέψουν με οικογένειες μεταναστών για να τονίσουν το πόσο σημα-
ντικό είναι να πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο κάθε μέρα, για να  
εμπλέξουν τις οικογένειες στην εκπαίδευση των παιδιών τους, να αυξή-
σουν τη συμμετοχή των οικογενειών στις σχολικές δραστηριότητες και 
να καλλιεργήσουν δεσμούς μεταξύ των μεταναστών γονέων, των ντόπι-
ων γονέων και του σχολείου. 

Συνοπτικά, διαπιστώσαμε ότι οι σύλλογοι μεταναστών ήταν όχι μόνο 
πρόθυμοι να συνεργαστούν με τα σχολεία, αλλά και ευρηματικοί στις ιδέες 
που πρότειναν για να δουλέψουν με παιδιά, γονείς και οικογένειες. 
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Προτάσεις από εκπαιδευτικούς και διευθυντές/ριες 

Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές/ριες φάνηκαν δεκτικοί/ές στους διά-
φορους τρόπους με τους οποίους οι σύλλογοι μεταναστών πρότειναν να 
δουλέψουν στα σχολεία, με παιδιά, οικογένειες και εκπαιδευτικούς. Οι εκ-
παιδευτικοί ήθελαν να συνεργαστούν οι σύλλογοι σε δραστηριότητες σχε-
τικές με την υποδοχή των μεταναστών/ριών μαθητών/ριών στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς, και ιδίως να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν το 
πώς λειτουργεί το σχολείο. Πρότειναν να λειτουργήσουν οι σύλλογοι ως 
διαμεσολαβητές ανάμεσα στα παιδιά μεταναστών και το διδακτικό προ-
σωπικό, προκειμένου να εξομαλύνονται τα ποικίλα πολιτισμικά εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία. 

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί πρότειναν να συνεργαστούν οι σύλλογοι στον 
σχεδιασμό δραστηριοτήτων που προάγουν την ένταξη μεταναστών/ριών 
μαθητών/ριών στο σχολικό περιβάλλον, όπως στη διοργάνωση μαθημά-
των ισπανικών στο σχολείο μετά τις ώρες του μαθήματος. Όπως το έθεσε 
ένας/μια δάσκαλος/δασκάλα: «Πολλά παιδιά έρχονται εδώ χωρίς να γνω-
ρίζουν ισπανικά. Οι σύλλογοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προσπά-
θεια να μάθουν τη γλώσσα». Θα μπορούσαν επίσης να οργανώσουν δρα-
στηριότητες για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και τη βελτίωση της 
διάθεσης των παιδιών μεταναστών. Ένας/μια εκπαιδευτικός εξήγησε: 

Είναι σημαντικό για το παιδί να βλέπει ότι ο πολιτισμός του εκτιμάται. Για 
παράδειγμα, ο σύλλογος μπορεί να έρθει και να υλοποιήσει κάποια δραστη-
ριότητα σχετικά με τον πολιτισμό της κοινότητας, οπότε το παιδί-μετα-
νάστης βλέπει ότι η κουλτούρα του εκτιμάται, γιατί οι γηγενείς μαθη-
τές/ριες συμμετέχουν, ρωτάνε και εκφράζουν το ενδιαφέρον τους. Σίγουρα 
θεωρούμε αυτόν τον τομέα σημαντικό, να σπάσει η υπεροχή της ισπανικής 
κουλτούρας. Πρόκειται για ένα σημείο αναφοράς, γιατί οι μετανάστες/ριες 
μαθητές/ριες βλέπουν ότι δεν έρχονται απλώς στο σχολείο για να πάρουν, 
αλλά και για να δώσουν, […] φαίνεται ότι είναι άτομα που μπορούν να προ-
σφέρουν κάτι. 

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ιδέα ότι θα μπορούσαν οι σύλλογοι με-
ταναστών να πρωτοστατήσουν σε δραστηριότητες μεταξύ μεταναστών/ 
ριών και γηγενών Ισπανών μαθητών/ριών. Όπως εξήγησε κάποιος/α: «Η 
επαφή ανάμεσα σε “διαφορετικούς” ανθρώπους προσφέρει πολλά, αλλάζει 
τα στερεότυπα και τη συμπεριφορά μας και μας κάνει να μιλάμε καλά για 
τους μετανάστες σε άτομα του πολιτισμού μας». Οι εκπαιδευτικοί πίστευ-
αν ότι οι σύλλογοι μεταναστών έπρεπε να προάγουν τη συνύπαρξη και την 
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ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στους πολιτισμούς, με σκοπό να αλλάξουν οι 
νοοτροπίες, να μειωθούν οι προκαταλήψεις απέναντι στους μετανάστες 
και να έρθουν πιο κοντά οι διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Όπως είπε 
κάποιος/α, «έτσι οι γηγενείς μαθητές/ριες θα δουν τον μετανάστη απλώς 
ως έναν άλλο άνθρωπο και όχι ως μετανάστη». 

Οι εκπαιδευτικοί έκαναν προτάσεις και για τους τρόπους με τους οποί-
ους θα ήταν δυνατόν οι σύλλογοι μεταναστών να βοηθήσουν και στην εκ-
παίδευση των ντόπιων Ισπανών μαθητών/ριών. Προσκεκλημένοι/ες ομι-
λητές/ριες στα σχολεία θα μπορούσαν να πουν ιστορίες από τη ζωή τους, 
όπως γιατί μετανάστευσαν, να αναφέρουν κοινωνικά, εργασιακά και οικο-
νομικά χαρακτηριστικά της χώρας τους, να περιγράψουν τα πρώτα τους 
χρόνια στην Ισπανία κτλ. Οι σύλλογοι μεταναστών θα μπορούσαν να ορ-
γανώσουν δραστηριότητες όπου θα παρουσιάζουν και θα εξηγούν τις κύ-
ριες πτυχές της κουλτούρας τους, όπως αξίες και τρόπους ζωής, χρησιμο-
ποιώντας φωτογραφίες, βίντεο, αντικείμενα, παραδοσιακές ιστορίες και 
μαγειρική. Οι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι αυτού του είδους η αφήγηση θα 
μετέβαλλε τη συμπεριφορά και θα άμβλυνε τις προκαταλήψεις των ντό-
πιων απέναντι στους/στις μετανάστες/ριες. 

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι οι σύλλογοι μεταναστών θα 
μπορούσαν να στηρίξουν τις παρουσιάσεις τους παρέχοντας πηγές για 
τους άλλους πολιτισμούς. Είπαν ότι θα έπρεπε οι ίδιοι οι σύλλογοι να τους 
δώσουν υλικό σχετικά με τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης των παι-
διών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με έναν/μία εκπαιδευτικό:  

Αν έχουμε παιδιά από το Μαρόκο, μπορούμε να δουλέψουμε με συλλόγους 
Μαροκινών ούτως ώστε να μας φέρουν πράγματα. Η Ρουμανία έχει εφημε-
ρίδα και το τελευταίο της φύλλο κυκλοφόρησε μ’ ένα βιβλίο που έγραψαν 
Ρουμάνοι ποιητές στην Ισπανία, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι ήταν δυνατόν να μάθουν στοι-
χεία της κουλτούρας των παιδιών από τους συλλόγους μεταναστών, τονί-
ζοντας ότι οι μετανάστες/ριες θα μπορούσαν να τους μιλήσουν για τις 
συνθήκες που περιβάλλουν τα παιδιά. 

Επιπλέον, πρότειναν να λειτουργήσουν οι σύλλογοι ως γέφυρα ανάμε-
σα στα σχολεία και τις οικογένειες των μεταναστών/ριών μαθητών/ριών. 
Πίστευαν ότι έπρεπε να προσπαθήσουν να αλλάξουν τη στάση των οικογε-
νειών των μεταναστών απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα, να εξηγούν 
στους γονείς πόσο σημαντικό είναι να ολοκληρώσουν τα παιδιά τους την 
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υποχρεωτική εκπαίδευση, να τους ενημερώνουν για τα χαρακτηριστικά 
της εκπαίδευσης που παρακολουθούν τα παιδιά, να τους παρακινούν να 
καλλιεργήσουν στα παιδιά τους συνήθειες μελέτης και υπευθυνότητα για 
τη μάθηση, να τα συμβουλεύουν για τη σημασία της σχέσης τους με το 
σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν ότι η βελτιωμένη στάση της οικογέ-
νειας, που εκφράζεται από το ενδιαφέρον των γονέων για την εκπαίδευση 
των παιδιών τους, πρέπει να συνοδεύεται από την αυξημένη συμμετοχή 
των γονέων στο σχολείο. Πρότειναν να συμμετέχουν οι γονείς στο σχολείο 
με ομιλίες για τη χώρα, τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους. Βασική ιδέα 
που υπογράμμισαν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των συνε-
ντεύξεων ήταν η επείγουσα ανάγκη να αναπτύξουν οι σύλλογοι μετανα-
στών λειτουργίες που θα φέρουν τους μετανάστες γονείς πιο κοντά στη 
ζωή του σχολείου. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πρότειναν να δράσουν διαμεσολαβητικά οι σύλ-
λογοι μεταναστών και όσον αφορά τις οικογένειες ντόπιων Ισπανών, πραγ-
ματοποιώντας δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που έχουν να κάνουν με 
τις στάσεις και τις προκαταλήψεις γηγενών οικογενειών σχετικά με την 
παρουσία μεταναστών/ριών μαθητών/ριών στα σχολεία. Κάποιος/α διευ-
θυντής/ρια μάς είπε: 

Δεν θα ήταν κακή ιδέα να υπάρξει μια επαφή ανάμεσα στους γονείς. Είναι 
σημαντικό για τους διαφορετικούς πολιτισμούς να γνωρίζουν και να σέβο-
νται ο ένας τον άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Να 
ανακαλύψουν τα έθιμα, τις διαφορετικές θρησκείες, τους διαφορετικούς 
τρόπους να βλέπει κανείς τη ζωή, και να είναι σε θέση να εισφέρουν το κα-
λό που έχουν μέσα τους και να απορρίπτουν το κακό. 

Μας χαροποίησε το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι 
των συλλόγων μεταναστών πρότειναν παρόμοιους τρόπους συνεργασίας 
των συλλόγων με τα σχολεία. Συγχρόνως, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έρι-
χναν περισσότερο βάρος στους συλλόγους, προκειμένου αυτοί να λύσουν 
προβλήματα και να αναλάβουν την εκπαίδευση σε σχέση με τις διαφορετι-
κότητες, απ’ ό,τι στους εαυτούς τους και στην υποχρέωσή τους να μάθουν 
για το πολιτισμικό υπόβαθρο και τους πόρους γνώσης των κοινοτήτων. 

Συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία και τους συλλόγους μεταναστών 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, δύο γυμνάσια που συμμετείχαν στις συ-
νεντεύξεις συμφώνησαν να συνεργαστούν με δύο συλλόγους μεταναστών 
της περιοχής. Μέσω των συλλόγων τα σχολεία ήρθαν σε επαφή με μέλη 
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της κοινότητας Μαροκινών, τα οποία ήταν εξοικειωμένα με την κοινωνική 
και οικονομική πραγματικότητα της χώρας καταγωγής των παιδιών αλλά 
επίσης ζούσαν και στην ίδια πραγματικότητα. Τα σχέδια περιλάμβαναν 
ακόμη οικογένειες του στενού κοινωνικού περιβάλλοντος.  

Δουλεύοντας με τους συλλόγους μεταναστών, τα σχολεία ανέπτυξαν 
διάφορες δραστηριότητες. Οργάνωσαν και παρείχαν μαθήματα σε μετα-
νάστριες μητέρες για την κατάκτηση της ισπανικής γλώσσας και την  
εξοικείωση με το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στα μαθήματα δίδα-
σκαν ντόπιες Ισπανίδες μητέρες. Παρόμοια, οργανώθηκαν μαθήματα για 
την εκμάθηση της αραβικής γλώσσας από μη αραβόφωνα άτομα. Έγιναν 
διάφορες δραστηριότητες που συνδέονταν με το σχολικό πρόγραμμα, 
όπως μελέτη της μετανάστευσης, διαπολιτισμικές διαλέξεις στην τάξη, 
εκθέσεις κοινών μουσικών οργάνων, διαθρησκευτικός διάλογος, έκδοση 
σχολικού περιοδικού, συζητήσεις για την ειρήνη και την ένταξη, μελέτη 
της ιστορικής μνήμης από τότε που οι Ισπανοί ήταν μετανάστες. Πραγ-
ματοποιήθηκαν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και βραδιές μαγειρικής από 
εκπαιδευτικούς, οικογένειες, συλλόγους μεταναστών και μαθητές/ριες. 
Δημιουργήθηκαν τετράδια με ιστορίες, τραγούδια, παιχνίδια και συντα-
γές από τις διάφορες εθνότητες των παιδιών, και τετράδια για τα έθιμα 
και το διαφορετικό θρησκευτικό τους υπόβαθρο. Διευκολύνθηκε η μετα-
κίνηση για τις συναντήσεις σε σχολεία Μαροκινών. Επίσης, έλαβαν χώρα 
ποικίλες άλλες δραστηριότητες, όπως διαπολιτισμική εβδομάδα, ραδιο-
φωνικό πρόγραμμα και φεστιβάλ ταινιών. 

Η σημασία αυτής της δουλειάς 

Η έννοια πόροι γνώσης (González, Moll & Amanti, 2005) προσφέρει τη 
δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται 
και πράττουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με παιδιά προερχόμενα 
από μειονοτικοποιημένες κοινότητες και με τις οικογένειες τους. Εστιά-
ζουν την προσοχή τους στους πόρους γνώσης που παρέχουν οι οικογέ-
νειες και οι κοινότητες στα παιδιά. Ανεξάρτητα απ’ το αν μιλάει κανείς 
για μετανάστες/ριες ή για μειονοτικές ομάδες γηγενών, η έννοια αυτή 
είναι πολύ δυνατή και μπορεί να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να 
δουν τους/τις μαθητές/τριές τους και τις οικογένειές τους ως φορείς 
γνώσης, που ξέρουν τι θέλουν και που έχουν δυνατότητες μάθησης. 
Πράγματι, προηγούμενες έρευνες επιβεβαίωσαν τη δύναμη της έννοιας 
αυτής και την ευρύτητα της εφαρμογής της (Cremin et al., 2012· Dworin, 
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2006· González, Andrade, Civil & Moll, 2001· Moje et al., 2004· Saubich & 
Esteban, 2011). Ενώ οι Moll & González έδωσαν έμφαση στη μάθηση των 
εκπαιδευτικών μέσω επισκέψεων σε οικογένειες, άλλοι έδωσαν έμφαση 
στη μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της επαφής τους με κοινοτικές ορ-
γανώσεις (Boyle-Baise, 2002· Noel, 2006). 

Με την άφιξη μεταναστών/ριών στη νότια Ισπανία, ξαφνικά πολλά 
σχολεία έχουν παιδιά από διαφορετικές εθνότητες, με διαφορετικές εμπει-
ρίες, θρησκείες, γλώσσες και έθιμα. Όπως και σε πολλές άλλες χώρες, αυτό 
το φαινόμενο είναι σχετικά πρόσφατο και τα σχολεία χρειάζεται να υιοθε-
τήσουν νέους τρόπους ανταπόκρισης στους/στις μειονοτικοποιημένους/ες 
μαθητές/τριες. Είδαμε ότι η συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία και γειτονι-
κούς συλλόγους μεταναστών έχει τη δυνατότητα να φέρει σε επαφή 
τους/τις εκπαιδευτικούς με τους πόρους γνώσης που φέρουν οι μετανά-
στες/ριες μαθητές/ριές τους. Για να κατανοήσουμε το πώς τα σχολεία και 
οι σύλλογοι έβλεπαν τη δυνατότητα αυτής της συνεργασίας, πήραμε συνέ-
ντευξη από 55 άτομα που εκπροσωπούσαν 16 διαφορετικές οργανώσεις 
μεταναστών, και από 32 εκπαιδευτικούς σχολείων που βρίσκονταν στις 
ζώνες με τα υψηλότερα ποσοστά μετανάστευσης. Διαπιστώσαμε ότι το δι-
δακτικό προσωπικό και οι εκπρόσωποι των συλλόγων μεταναστών συμ-
φώνησαν πως οι πόρτες του σχολείου πρέπει ν’ ανοίξουν και ν’ αφήσουν 
τους συλλόγους μεταναστών να μπουν μέσα και να συμμετέχουν, διευκο-
λύνοντας την ένταξη νέων γλωσσών και πολιτισμών στα μονοπολιτισμικά, 
από ακαδημαϊκή άποψη, σχολεία και σχολικά προγράμματα. Είναι πολύ 
σημαντικό ότι το διδακτικό προσωπικό και οι σύλλογοι μεταναστών συμ-
φώνησαν μεμονωμένα αλλά πρότειναν πολύ παρόμοιους τρόπους παρέμ-
βασης και συνεργασίας. Σε συνέχεια της έρευνας, δύο γυμνάσια δήλωσαν 
συνεργασία, ανοίγοντας προφανώς τις πόρτες τους στους πόρους γνώσης 
των μεταναστών, καλώντας εκπαιδευτικούς, παιδιά, γονείς και εκπροσώ-
πους των συλλόγων μεταναστών να συνεργαστούν και να μάθουν. 

Τι συνέβη με τα σχολεία που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις αλλά όχι 
στις συνεργατικές δραστηριότητες που ακολούθησαν; Τρεις παράγοντες 
μπορεί να συντέλεσαν σ’ αυτό. Πρώτον, όπως σημειώθηκε νωρίτερα, ενώ 
οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία με τους 
συλλόγους μεταναστών προκειμένου να βοηθηθούν στις προκλήσεις και 
τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, πολλές από τις προτάσεις τους δεν 
περιλάμβαναν απαραίτητα απευθείας συνεργασία ούτε διαδικασίες μάθη-
σης εκτός σχολείου. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ήθελαν οι σύλλογοι 
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μεταναστών να βελτιώσουν τη στάση των παιδιών μεταναστών απέναντι 
στο σχολείο και να κάνουν ομιλίες στην τάξη για να εξοικειώσουν τους γη-
γενείς Ισπανούς μαθητές/ριες με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, αλλά 
φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πώς οι τάξεις τους θα μπορού-
σαν να γίνουν πιο φιλόξενες για τους/τις μετανάστες/ριες σε καθημερινή 
βάση. Δεύτερον, παρά το γεγονός ότι ένα ποσοστό των εκπαιδευτικών εν-
θουσιάστηκε με την ιδέα να συνεργαστούν με συλλόγους μεταναστών, 
όπως διαπίστωσε η Sanders (2009), πολύ σημαντική για την υλοποίηση 
της συνεργασίας είναι η διοίκηση σε επίπεδο σχολείου και περιφερειακής 
σχολικής διεύθυνσης. Η διεύθυνση ενός από τα γυμνάσια που συνεργά-
στηκαν μ’ έναν σύλλογο Μαροκινών δέχτηκε με ενθουσιασμό τη συνεργα-
σία και εξασφάλισε τη συνέχισή της. Μπορεί μερικά σχολεία να είναι πιο 
έτοιμα από άλλα για να αρχίσουν αυτού του είδους τη συνεργασία, οι συ-
νεντεύξεις πάντως δείχνουν ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι σύλλογοι 
μεταναστών αναγνωρίζουν την αξία της. Κι ένας τρίτος παράγοντας ευνό-
ησε τη συνεργασία αυτών των δύο σχολείων με τον σύλλογο των Μαροκι-
νών μεταναστών: στην περιοχή όπου βρίσκονται τα σχολεία υπάρχει υψη-
λό ποσοστό Μαροκινών μεταναστών, και αυτό το ποσοστό παρουσιάζεται 
και στο σχολείο. Σ’ αυτά τα δύο γυμνάσια τα παιδιά μεταναστών αντιστοι-
χούν στο 70% του συνόλου των μαθητών/ριών. Ο Trueba (2002) όπως και 
η Sanders (2009) υποστήριξαν ότι τόσο οι διευθύνσεις όσο και οι σύλλογοι 
εκπαιδευτικών ανέλαβαν ηγετικό ρόλο σ’ αυτή την περίπτωση. Στις κοινό-
τητες που εξυπηρετούνταν από άλλα σχολεία το ποσοστό των μετανα-
στών δεν ήταν τόσο υψηλό. 

Πώς θα μπορούσε η περίπτωση αυτή, που διερεύνησε τη σύνδεση των 
σχολείων με τις οργανώσεις των κοινοτήτων μεταναστών για την πρό-
σβαση σε πόρους γνώσης, να χρησιμεύσει σε άλλα σχολεία με μαθη-
τές/ριες από μειονοτικοποιημένες κοινότητες; Και συγκεκριμένα, ποια θα 
μπορούσε να είναι η σημασία της για σχολεία με παιδιά και νέους/ες που 
ανήκουν σε μειονοτικοποιημένες ομάδες μη μεταναστών, όπως οι Ρομά; Το 
μίσος για τον «άλλο» έχει γίνει στοιχείο ταυτότητας σε πολλές από τις 28 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους Abellan & Mora (15 Δε-
κεμβρίου 2013). Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ευνοούν τον διαχωρισμό. Ο 
σχολικός διαχωρισμός των Ρομά αποτελεί πρόβλημα που επηρεάζει όλη 
την ανατολική Ευρώπη. Στη Δημοκρατία της Τσεχίας η κατάσταση επιδει-
νώνεται καθώς υπάρχουν σχολεία όπου θεωρείται ότι πολλά παιδιά Ρομά 
έχουν «ελαφρές νοητικές αναπηρίες». Στη δυτική Ευρώπη, κυβερνήσεις 
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χωρών όπως η Ολλανδία, η Αυστρία, η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχουν αναλωθεί για χρόνια στην προσπάθεια να χαρακτηρίσουν 
τους Ρομά ως αποδιοπομπαίο τράγο για την οικονομική κρίση. Στην Ισπα-
νία, ωστόσο, οι παρεμβάσεις που γίνονται από πανεπιστήμια και ΜΚΟ για 
τους/τις εφήβους/έφηβες Ρομά παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα. Οι πα-
ρεμβάσεις αυτές παίρνουν υπόψη τούς πόρους γνώσης –τις πολιτισμικές 
παραδόσεις– αυτής της εθνοτικής μειονότητας και αξιοποιούν εκπαιδευτι-
κούς Ρομά στην εκπαίδευση (Soriano, Franco & Sleeter, 2011). Το αποτέλε-
σμα είναι ότι μειώνονται οι απουσίες και αυξάνεται το ενδιαφέρον των παι-
διών και των γονέων Ρομά, που βλέπουν το σχολείο ως χώρο γνώσης ο  
οποίος ενθαρρύνει την ένταξη και βάζει τέρμα στην περιθωριοποίησή τους.  

Ίσως το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας που αναφέρθηκε σ’ αυτό 
το κείμενο είναι ότι όλοι οι εκπρόσωποι της κοινότητας ήθελαν να δου-
λέψουν με τα σχολεία, γιατί ήθελαν τα παιδιά τους να πετύχουν και να 
νιώσουν ευπρόσδεκτα εκεί. Ακόμη, ήταν πολύ ευρηματικοί όσον αφορά 
τα είδη δραστηριοτήτων που πρότειναν. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αποζη-
τούσαν βοήθεια, προβληματισμένοι/ες για το πώς να συμπεριφέρονται 
στα νέα παιδιά, και ως πιθανή πηγή βοήθειας έβλεπαν τους εκπροσώ-
πους της κοινότητας. Ωστόσο, το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές αναγνω-
ρίζουν την αξία της συνεργασίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συνερ-
γασία προκύπτει. Χρειάζεται να αναλάβει κάποιος/α ηγετικό ρόλο ώστε 
να φέρει κοντά τους εκπροσώπους της κοινότητας και τους/τις εκπαι-
δευτικούς και να διευκολύνει τη συνεργασία. 

Υποστηρίζουμε ότι οι έννοιες πόροι γνώσης και πολιτισμικός πλούτος 
της κοινότητας έχουν μεγάλη αξία ανεξάρτητα από το περιβάλλον και 
από τις μειονοτικοποιημένες ομάδες για τις οποίες μιλάμε. Ίσως ο καλύ-
τερος τρόπος για να αρχίσουμε να βοηθάμε τους/τις εκπαιδευτικούς να 
έχουν πρόσβαση σ’ αυτή τη γνώση είναι να ζητάμε τόσο απ’ τους/τις ίδι-
ους/ες όσο και απ’ τους/τις εκπροσώπους των κοινοτικών οργανώσεων, 
όπως το κάναμε, να μας περιγράψουν τις προηγούμενες εμπειρίες που 
είχαν μεταξύ τους και το είδος συνεργασίας που βλέπουν να έχει αξία. Με 
αυτή τη διαδικασία, οι ίδιοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να προ-
τείνουν τα επόμενα βήματα. 
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Οι Ρομά στην Ευρώπη 

Στα δέκα με δώδεκα εκατομμύρια υπολογίζεται ο αριθμός των Ρομά1 στην 
Ευρώπη,2 αν και δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή τους. Πληθυσμός μεγα-
λύτερος απ’ αυτόν κάποιων χωρών της Ε.Ε. Προέρχονται από τις βορειο-
δυτικές Ινδίες, το σημερινό Πατζάμπ, απ’ όπου άρχισαν τη μετακίνησή 
τους προς την Ευρώπη στα τέλη του 8ου και τις αρχές του 9ου αιώνα μέσω 
Πακιστάν, Περσίας και Ιράκ.3 Μετά τον 10ο αιώνα εγκαταστάθηκαν στα-
διακά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και αργότερα, ύστερα από την ανα-
κάλυψη της Αμερικής, μετανάστευσαν κι εκεί. Μιλούν τη ρομανί, άγραφη 
γλώσσα που διατηρείται από την πλειοψηφία των Ρομά εμπλουτισμένη με 
δάνεια από τη γλώσσα των χωρών διαμονής τους. 

 

1  Ο όρος «Ρομά» χρησιμοποιείται –όπως και σε όλα τα πολιτικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου– ως γενικός όρος που περιλαμβάνει τις 
ομάδες των ανθρώπων που έχουν λίγο πολύ παρόμοια πολιτιστικά χαρακτηριστικά,  
όπως οι Σίντι, οι Travellers, οι Καλέ κτλ., είτε κατοικούν σταθερά σ’ ένα μέρος είτε όχι. 
Υπολογίζεται ότι περίπου το 80% των Ρομά έχει σταθερή κατοικία (Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, SEC [2010] 400). 

2  52011DC0173, Βρυξέλλες, 5/4/2011, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, CΟΜ (2011) 173 τελικό.  
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπα-
ϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Πλαίσιο της 
Ε.Ε. για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020.  

3  Για την ιστορική διαδρομή των Ρομά, βλ. Διβάνη, 2002· Έξαρχος, 2007· Λυδάκη, 1998. 
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Οι αριθμοί συχνά περιγράφουν με τηλεγραφικό και παραστατικό τρό-
πο μια κατάσταση. Εμείς θα τους χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε πο-
λύ σύντομα μια εικόνα της ζωής των Ρομά, τόσο εσωτερική της ομάδας 
τους όσο και σε σχέση με την ευρύτερη κοινότητα. Αν και υπάρχουν δια-
φορές στις συνθήκες ζωής από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τις εθνικές πο-
λιτικές που έχουν αναπτυχθεί για την ένταξή τους, το 90% των Ρομά 
στην Ευρώπη ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Φαίνεται να συγκε-
ντρώνονται στις φτωχότερες χώρες της ανατολικής Ευρώπης (Save the 
Children, 2001),4 είναι δέκα φορές φτωχότεροι από τον πληθυσμό της 
πλειονότητας, ζουν 10-15 χρόνια λιγότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό 
και έχουν συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό γεννήσεων αλλά και βρεφικής 
θνησιμότητας (EUMAP/OSI, 2007).5 

Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν τον 14ο αιώνα. Επίσημη πανελλαδική 
καταμέτρηση δεν υπάρχει, ωστόσο εκτιμήσεις υπολογίζουν τον αριθμό 
τους σε 150.000-200.000 (ECRI, 2000), ενώ άλλες πηγές αναφέρονται σε 
250.000 (Διβάνη, 2002) ή/και 350.000 (Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελ-
σίνκι, www.greekhelsinki.gr, στο Διβάνη, 2002). Η εκτίμηση που ανεβάζει 
τον αριθμό των Ελλήνων Ρομά σε 500.000 κρίνεται υπερβολική (Ρήγα & 
Δαιμονάκου, 2002). Το σύνολο των Ρομά στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και 
σε άλλες χώρες, δεν αποτελεί μια ενιαία εθνοπολιτισμική και γλωσσική 
οντότητα. Οι μεταξύ τους διαφοροποιήσεις αφορούν τον βαθμό ένταξής 
τους στην ελληνική κοινωνία, τη θρησκεία, τη γλώσσα που μιλούν, τον τό-
πο εγκατάστασης και τις συνθήκες διαβίωσης. 

Παρά την εκφρασμένη πρόθεση της Ε.Ε. να δεσμεύσει με συντονισμένες 
ενέργειες τα κράτη-μέλη ώστε να εντάξουν ισότιμα τους πληθυσμούς Ρομά 
στην επικράτειά τους (EUMC, 2006· McGarry, 2012), ο βαθμός ένταξης των 

4  http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0df91d2eba74a% 
7D/ ar2001.pdf 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το ποσοστό των Ρομά σε χώρες όπως η Ρουμανία, η 
Σλοβακία και η FYROM είναι μεταξύ 8%-12% του γενικού πληθυσμού (www. worldbank.org). 

5  Οι Ρομά σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (π.χ. Τσεχία, Σλοβακία, Ουγ-
γαρία) καθώς και στα Βαλκάνια είναι πολυπληθέστεροι από αυτούς σε δυτικοευρωπα-
ϊκές και βόρειες χώρες (π.χ., Ιταλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο). Η έκθεση του Ανα-
πτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών σε πέντε χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Ουγγαρία και Δημοκρατία της Τσεχίας) δείχνει ότι, ανάλογα με τη χώρα, το 
ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας των Ρομά είναι δύο έως έξι φορές υψηλότερο από  
εκείνο του γενικού πληθυσμού (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
COM:2011:0173:FIN:EL:HTML). 
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περισσότερων απ’ αυτούς παραμένει χαμηλός και οι συνθήκες διαβίωσής 
τους απαράδεκτες για την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Ο αποκλεισμός και η 
φτώχεια είναι καταστάσεις άμεσα συνυφασμένες με τη ζωή των Ρομά. Η 
δίκαιη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους αποτελεί ένα από τα μεγα-
λύτερα πολιτικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα προς επίλυση. 
Πλήθος παραδείγματα το επιβεβαιώνουν. Στη Σλοβακία, π.χ., η κυβέρνηση 
προώθησε νομοσχέδιο που προβλέπει δωρεάν στειρώσεις για τους φτω-
χούς με κίνητρο επιδοτήσεις. Στη χώρα αυτή οι περισσότεροι φτωχοί είναι 
Ρομά. Αν και δεν κατονομάζονται, φαίνεται ότι αυτούς αφορά το νομοσχέ-
διο. Η πολιτεία επικαλείται πολιτική καλών προθέσεων. Η λύση που τους 
προτείνει ριζική. Οι φτωχοί ενοχλούν. Ο πολιτισμός των Ρομά δεν συνάδει 
με τον παγκοσμιοποιημένο δυτικό πολιτισμό, γι’ αυτό η Σλοβακία υιοθετεί 
επιδοματική πολιτική για να περιορίσει τις ενοχλητικές παρουσίες. Άλλω-
στε, λιγότερα παιδιά Ρομά, λιγότερα προβλήματα και στο σχολείο αργότε-
ρα. Άλλες χώρες εφαρμόζουν πιο άμεσες πολιτικές, όπως μαζικές απελά-
σεις (στη Γαλλία του Σαρκοζί) ή πογκρόμ (στην Ουγγαρία). 

Παρά τη σχετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τόσο στα κράτη-μέλη όσο 
και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, η καθημερινή 
ζωή των περισσότερων Ρομά λίγο έχει αλλάξει. Και στην Ελλάδα οι προ-
σπάθειες ένταξής τους είχαν μέχρι σήμερα ανάλογα πενιχρά αποτελέσμα-
τα: εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους προκα-
ταλήψεις, διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό. Αν συσχετίσουμε και το 
γεγονός ότι παρεμβάσεις για την ένταξή τους έχουν ξεκινήσει εδώ και 30 
χρόνια περίπου, είναι φανερό ότι έχουν αποτύχει οι πολιτικές που έχουν 
εφαρμοστεί. Επιμέρους παρεμβάσεις για την απασχόληση, την υγεία, την 
κατοικία, την εκπαίδευση, την καταπολέμηση του ρατσισμού και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού δεν έχουν καταφέρει ν’ αλλάξουν τη ζωή τους και να 
γεφυρώσουν το χάσμα που τους χωρίζει από τον υπόλοιπο πληθυσμό όσον 
αφορά την απορρόφηση κοινωνικών αγαθών και δημόσιου πλούτου.  

Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο: H ελλιπής απορρόφηση βασικών δη-
μόσιων αγαθών οδηγεί στην αδυναμία ισότιμης συμμετοχής στη διαμόρ-
φωση πολιτικών αποφάσεων, γεγονός που εμποδίζει την αποφασιστική 
καταπολέμηση των αρνητικών για την κοινωνική ένταξη παραγόντων, που 
με τη σειρά του οδηγεί στην ελλιπή απορρόφηση δημόσιου πλούτου. Έτσι, 
ο κύκλος ολοκληρώνεται και επαναλαμβάνεται. 
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Πρόσβαση στην εκπαίδευση 

Στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης κύριο πεδίο παρέμβασης αποτελεί η 
πρόσβαση των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, καθώς η εκπαίδευση θεω-
ρείται μοχλός κοινωνικής κινητικότητας και δίαυλος πρόσβασης στα δη-
μόσια αγαθά. Πρόκειται όμως για ένα δημόσιο αγαθό που δεν μπορεί να 
διαχωριστεί και να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από άλλα κοινωνικά αγα-
θά. Οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οι Ρομά έχουν ιδιαίτερα αρνη-
τικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση των παιδιών τους. O κοινωνικός απο-
κλεισμός των γονέων συνήθως σημαίνει παιδιά χωρίς ίσες ευκαιρίες επι-
τυχίας στο σχολείο ή, χειρότερα, παιδιά χωρίς οποιαδήποτε πιθανότητα 
επιτυχίας στο σχολείο ή, ακόμη χειρότερα, παιδιά χωρίς οποιαδήποτε δυ-
νατότητα να φοιτήσουν σε σχολείο. Όμως, παιδιά που δεν μπορούν να κά-
νουν πλήρως χρήση του δημόσιου και κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης 
σήμερα, είναι οι κοινωνικά αποκλεισμένοι του αύριο. 

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα δεν 
κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά το μεγάλο ποσοστό διαρροής μαθη-
τών/ριών Ρομά. Σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο ένας 
περιορισμένος αριθμός παιδιών Ρομά ολοκληρώνει το δημοτικό σχολείο 
και πολλά παιδιά υπερεκπροσωπούνται στην ειδική εκπαίδευση και σε 
χωριστά σχολεία. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελική έκθε-
ση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκπαίδευση των παιδιών Ρο-
μά που ολοκληρώθηκε το 2008, το ποσοστό διαρροής από την υποχρεωτι-
κή εκπαίδευση είναι 77% (Μήτσης, 2008: 62).  

Φαίνεται λοιπόν ότι επιμέρους παρεμβάσεις δεν έχουν αποτελέσματα δι-
αρκείας. Η πρόσβαση, η παραμονή και η πρόοδος των παιδιών στο σχολείο 
είναι συνάρτηση των συνθηκών ζωής τους στην οικογένεια και στην κοινό-
τητα, των λειτουργιών που αναπτύσσονται στη σχολική μονάδα και των 
σχέσεων που αναπτύσσει το σχολείο με τις επιμέρους κοινότητες και τις οι-
κογένειες. Και, στην περίπτωση των Ρομά, οποιαδήποτε προσπάθεια πα-
ρέμβασης στην εκπαίδευση είναι μάλλον καταδικασμένη, αν δεν συνδυαστεί 
με ταυτόχρονες παρεμβάσεις στην κοινότητά τους αλλά και στην ευρύτερη 
κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των 
Ρομά και του υπόλοιπου πληθυσμού η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τα τε-
λευταία χρόνια εθνικές στρατηγικές που αφορούν, εκτός από την εκπαίδευ-
ση, τρεις ακόμη κρίσιμους τομείς παρέμβασης: την κατοικία, την απασχόλη-
ση και την υγεία. Προτείνεται δηλαδή στα κράτη-μέλη να χαράξουν πολιτι-
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κές που στοχεύουν στην «ολόπλευρη προσέγγιση» και την «πολυδιάσταση 
αντιμετώπιση» του φαινομένου Ρομά· μια σφαιρική αντιμετώπιση, στην 
οποία «ο υπαρκτός κίνδυνος αποσπασματικότητας των επιμέρους μέτρων 
αναιρείται με την προσχεδιασμένη διαπλοκή των δραστηριοτήτων σε μία 
και μοναδική παρέμβαση ή με την επιλεγμένη αμοιβαία συμπληρωματικό-
τητα των επιμέρους δραστηριοτήτων» (Τσιάκαλος & Κογκίδου, 1991: 17). 

Πολυπλοκότητα 

Μια πολυδιάστατη αντιμετώπιση χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Η 
πολυπλοκότητα είναι πρόκληση, θετικό χαρακτηριστικό, πλούτος. Οι παρά-
γοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκτός από τις δυνά-
μεις και τις ικανότητές τους, φέρνουν στο πεδίο και τις αντιστάσεις τους. 
Αντιστάσεις που διαμορφώνονται από παγιωμένες αντιλήψεις, προκαταλή-
ψεις και πολιτισμική ασυμφωνία. Το να προκύψει συμφωνία μέσα από τη 
διαχείριση της διαφορετικότητας είναι η πρόκληση της πολυπλοκότητας.  

Είναι πολύπλοκο, για παράδειγμα, να κρίνει και να αποφασίσει κανείς τι 
αποτελεί καλή εκπαίδευση για τα παιδιά Ρομά. Αυτό που θεωρούν καλή 
εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί μπορεί να μη συμπίπτει μ’ αυτό που θεωρούν 
χρήσιμο για τα παιδιά τους οι γονείς Ρομά. Οι διαφορετικές προσδοκίες και 
απόψεις για την εκπαίδευση τις οποίες μπορεί να έχουν οι διάφοροι παρά-
γοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνονται συχνά  
εμπόδιο στην επιτυχή εφαρμογή των παρεμβάσεων.  

Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που αντλούνται από τις έρευ-
νες. Σε μια πρόσφατη έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών Ρο-
μά, που συγκέντρωσε 91 αναφορές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες από 
το 1997 μέχρι το 2009 (Wilkin, Derrington & Foster, 2009), αναφέρεται ότι 
στην πλειοψηφία τους οι γονείς, παρά τους φόβους τους για τον ρατσισμό 
και την προκατάληψη που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στο σχολείο, 
αναγνωρίζουν την αξία της εκπαίδευσης και θέλουν τα παιδιά τους να πη-
γαίνουν σχολείο.  

Στην ίδια έρευνα, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται να έχουν αδικαιολό-
γητα χαμηλές προσδοκίες από τα παιδιά Ρομά, πράγμα που επηρεάζει την 
ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι και 
οι πιο θετικοί εκπαιδευτικοί, μερικές φορές αθέλητα, αποκλείουν αυτά τα 
παιδιά (Kiddle, 1999). Επίσης, συχνά ερμηνεύουν τη χαμηλή συμμετοχή 
των γονέων στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις ως έλλειψη ενδιαφέροντος, 
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ενώ, σύμφωνα με τους γονείς, η απροθυμία τους να συμμετέχουν οφείλε-
ται στο γεγονός ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν άνετα στη γλώσσα 
του σχολείου και δεν είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες του. Είναι φανε-
ρό ότι η σχέση γονέων και εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται από πολιτισμική 
ασυμφωνία (βλ. Bhopal στο παρόν βιβλίο). 

Ανάλογη ασυμφωνία προκύπτει και στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του Προγράμματος για την εκπαίδευση παιδιών Ρομά σε περι-
φέρειες της Βόρειας Ελλάδας (2010-2014): Η πλειοψηφία των γονέων 
(61%) έχει θετική άποψη για το σχολείο (π.χ., πιστεύουν ότι τα παιδιά τους 
θα ζήσουν καλύτερα από τους ίδιους, θα μάθουν καλά ελληνικά και θα 
βρουν δουλειά), ένα ελάχιστο ποσοστό (3,4%) έχει αρνητική γνώμη (π.χ., 
θεωρούν ότι τα άλλα παιδιά δεν φέρονται καλά στα παιδιά τους και επίσης 
ότι δεν μαθαίνουν τίποτα) και ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (36%) πα-
ρουσιάζεται αμφίθυμο σχετικά με την αξία της εκπαίδευσης. Πολλοί γονείς 
πιστεύουν ότι ο χρόνος που επενδύουν τα παιδιά τους στην εκπαίδευση δεν 
είναι ανάλογος των μορφωτικών αγαθών που αποκομίζουν, ενώ συγχρόνως 
χάνουν ευκαιρίες μάθησης στην κοινότητα και απορρόφησης στην αγορά 
εργασίας. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/ριες Ρομά οφείλονται κυρίως στην 
άτακτη φοίτηση και στην απροθυμία των γονέων να συνεργαστούν με το 
σχολείο και να σεβαστούν τους κανόνες του.  

Η πολιτισμική ασυμφωνία και οι αμφίπλευρες αντιστάσεις στις ομά-
δες γονέων και εκπαιδευτικών χαρακτηρίζουν και τις σχέσεις των Ρομά 
με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία, δηλαδή με:  

• μη Ρομά μαθητές/ριες και τους γονείς τους, 
• οργανισμούς και υπηρεσίες (δήμους, ΜΚΟ, υπουργεία κτλ.), 
• επαγγελματίες στον χώρο (πανεπιστημιακούς, ερευνητές/ριες, ψυ-

χολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς). 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες προσεγγίζουν το πεδίο με τις προσδοκίες, τις 
αντιλήψεις και τις απόψεις τους, με την ατζέντα που καταθέτει κάθε άτομο 
ή φορέας ως προϋπόθεση και βάση της συμμετοχής του. Και εδώ έρχεται η 
πρόκληση της πολυπλοκότητας: να βρεθούν μηχανισμοί και τρόποι που θα 
συντελέσουν ώστε οι διαφορετικές αυτές ατζέντες να αναγνωριστούν, να 
επαναπροσδιοριστούν και να εναρμονιστούν με την κεντρική επιδίωξη, 
που είναι η ένταξη.  
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Προσδοκίες 

Πόσο εφικτή είναι μια τέτοια δημιουργική σύνθεση τάσεων και δυνάμεων 
σήμερα, στην εποχή της οικονομικής κρίσης, που τα δίκτυα κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης αποδυναμώνονται και η αβεβαιότητα και ο φόβος για το αύριο 
οδηγεί τους ανθρώπους σε ατομικές διαδρομές και λύσεις; Μπορεί το σχο-
λείο να λειτουργήσει ως ενοποιητικός μηχανισμός που θα εξασφαλίσει 
ποιοτική και δίκαιη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, και για τα παιδιά Ρομά, 
και θα αποτελέσει ένα μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης που θα βασίζεται 
στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη; Μπορούμε 
να φανταστούμε τα σχολεία ως πολυφωνικές συλλογικότητες που οι πρα-
κτικές τους σχετίζονται με τις πρακτικές, τον λόγο και τους πόρους γνώ-
σης πολλών διαφορετικών κοινοτήτων; 

Από την έρευνα προκύπτει ότι τα σημεία-κλειδιά για την ένταξη των 
παιδιών στο σχολείο είναι:  

• στρατηγικός σχεδιασμός με πολιτικές που τηρούνται με συνέπεια 
από σχολεία και φορείς, 

• ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα (στα οποία αναδεικνύεται και  
αξιοποιείται ο πολιτισμός των Ρομά),  

• συνεχής, ποιοτική και πολιτισμικά κατάλληλη εκπαίδευση (Ladson-
Billings, 1995), 

• επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,  
• εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, 
• ευρεία αναγνώριση, δημοσιοποίηση και αντιμετώπιση των κοινωνι-

κών, πολιτισμικών και οικονομικών ζητημάτων που επηρεάζουν τις 
κοινότητες Ρομά (Wilkin, et al., 2009). 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι, προκειμένου να υπάρξουν 
προοπτικές για ισότιμη ένταξη των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, 
χρειάζεται σταθερός και δημιουργικός συντονισμός των συνεργαζόμενων 
φορέων ώστε να καμφθούν οι αντιστάσεις και να προκύψουν βιώσιμες 
και ρεαλιστικές λύσεις. Τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο σχολείου ως προς την 
παιδαγωγική, τον πολιτισμό και τις πολιτικές;  

Ως προς την παιδαγωγική και τον πολιτισμό, σημαίνει προγράμματα 
που αντανακλούν και αναδεικνύουν τους πολιτισμούς όλων των παιδιών, 
καθώς και πολιτισμικά κατάλληλες διδακτικές πρακτικές που ενθαρρύ-
νουν και στηρίζουν τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και τον διάλογο 
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στη μαθησιακή κοινότητα. Σημαίνει επίσης αμφίδρομες σχέσεις εμπιστο-
σύνης και ειλικρινούς συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, τις κοινότητες 
Ρομά και την ευρύτερη κοινότητα. Ως προς τις πολιτικές, σημαίνει πολιτι-
κές κατάλληλες και θεσμοθετημένες που θα τηρούνται με συνέπεια και 
συστηματικότητα ώστε να στηρίζεται το σχολείο στις προσπάθειές του να 
δημιουργήσει ανοιχτές και φιλόξενες μαθησιακές κοινότητες.  

Το μαθησιακό περιβάλλον διαμορφώνεται μέσα από διαμεσολαβητικά 
πολιτισμικά εργαλεία. Τα πολιτισμικά εργαλεία που συνήθως διατίθενται 
και αξιοποιούνται στην τάξη μπορεί να ενθαρρύνουν αλλά και να αποθαρ-
ρύνουν ή/και να παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των παιδιών στις δραστη-
ριότητες της τάξης. Διδακτικές πρακτικές που δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά 
να καταφεύγουν στη χρήση οικείων σημειολογικών αναφορών, αναφορών 
που πηγάζουν από την οικογένεια ή την κοινότητα, έχουν αρνητικές κοι-
νωνικές και γνωστικές επιπτώσεις στους μαθητές και τις μαθήτριες (Cole, 
στο Kostogriz, 2002 επίσης βλ. και Sleeter, Soriano-Ayala & González-
Jimenez στο παρόν βιβλίο). 

Για να εξασφαλιστούν στα παιδιά Ρομά περισσότερες και ισότιμες ευ-
καιρίες συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία, χρειάζονται υποστηρικτι-
κά μαθησιακά περιβάλλοντα. Αυτό σημαίνει διδασκαλία που παίρνει υπό-
ψη τις πρακτικές όλων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, και πρό-
γραμμα τάξης που επανασχεδιάζεται ώστε να στηρίζεται σε «πηγές γνώ-
σης»6 τις οποίες βρίσκει κανείς στις οικογένειες, σε κοινωνικά δίκτυα και 
σε κοινότητες, δηλαδή πρόγραμμα που απευθύνεται στις βιωμένες εμπει-
ρίες όλων των παιδιών (McLaren, 1995: 161). Η ενσωμάτωση των βασι-
κών πηγών αναφοράς των παιδιών στις μαθησιακές δραστηριότητες της 
σχολικής τάξης βοηθάει τη διαμεσολάβηση της σχέσης τους με την κοινω-
νική και πολιτισμική πραγματικότητα, συνδέοντας το σχολείο με τις πολ-
λαπλές πολιτισμικές πρακτικές και τους πόρους γνώσης τους (Kostogriz, 
2002). Έτσι δημιουργείται η μαθησιακή κοινότητα. Απαραίτητες προϋπο-
θέσεις για να δημιουργηθεί αυτή η μαθησιακή κοινότητα είναι:  

Πρώτον, να εμπιστευτούν οι γονείς το σχολείο, ώστε να αποφασίσουν 
να στείλουν τα παιδιά τους και να στηρίξουν την παραμονή τους εκεί. Αυτό 
είναι συνάρτηση της ποιότητας των σχέσεων που έχουν αναπτύξει με την 
κοινότητα των μη Ρομά γενικότερα και με το σχολείο ειδικότερα. Ποιότητα 

6  Όρος που χρησιμοποιεί η Gutierez στον διάλογο με τον McLaren (1995) με θέμα «Παιδα-
γωγικές διαφωνίας και μετασχηματισμού». 
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σχέσεων σημαίνει συνεπής και συνεχής θετική επικοινωνία μεταξύ εκπαι-
δευτικών, γονέων και άλλων σχετικών υπηρεσιών· ακόμη, σχέσεις εμπι-
στοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους 
παράγοντες, και διάθεση και δέσμευση για ισότιμη συνεργασία. Διαφορε-
τικά, ο φόβος των γονέων ότι τα παιδιά τους μπορεί να υποστούν αρνητι-
κές διακρίσεις και να πληγωθούν από τις συμπεριφορές εκπαιδευτικών, 
συμμαθητών/ριών και μη Ρομά γονέων τούς κάνει επιφυλακτικούς και 
τους απομακρύνει απ’ το σχολείο.  

Δεύτερη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό 
σημαίνει σχολικό περιβάλλον που τα κάνει να νιώθουν ασφαλή και ευ-
πρόσδεκτα, σχολείο που αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση, αποδέχεται και 
αξιοποιεί τη διαφορετικότητα, καταπολεμά τον ρατσισμό και προάγει την 
ισότητα. Σχολείο που βρίσκει δημιουργικούς τρόπους επίλυσης προβλημά-
των μέσα από διάλογο και διαπραγμάτευση.  

Τρίτη προϋπόθεση είναι τα παιδιά να έχουν καλές επιδόσεις στο σχο-
λείο και να ολοκληρώσουν με επιτυχία όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης. 
Δεν υπάρχουν εγγενείς λόγοι για τους οποίους τα παιδιά Ρομά δεν μπο-
ρούν να πετύχουν στον ίδιο βαθμό με οποιοδήποτε άλλο παιδί. Υψηλές 
προσδοκίες, συνεχής στήριξη και συστηματική παρακολούθηση της προό-
δου τους, ένα ανοιχτό και ευέλικτο πρόγραμμα σχετικό με τον πολιτισμό 
και τις εμπειρίες τους, είναι κάποια από τα απαραίτητα συστατικά ενός 
σχολείου κατάλληλου και για παιδιά Ρομά.  

Με λίγα λόγια, παιδιά και γονείς Ρομά χρειάζεται να πεισθούν ότι το 
σχολείο είναι σύμμαχός τους, ότι θέλει και προσπαθεί να εξασφαλίσει όλες 
τις προϋποθέσεις για την ισότιμη ένταξη και την επιτυχία τους.  
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Στο κείμενο αυτό θα διερευνηθούν οι απόψεις δεκαπέντε Τσιγγάνων και 
νομάδων γυναικών σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους. Στόχος 
της έρευνας ήταν να εξεταστεί πώς ένιωθαν οι μητέρες για την εκπαίδευση 
των παιδιών τους και κατά πόσο ήθελαν να συνεχίσουν τα παιδιά τους 
από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση. Η 
έρευνα βασίστηκε σε διεξοδικές συνεντεύξεις που έδωσαν αυτές οι μητέ-
ρες, οι οποίες ζούσαν σε μια τοποθεσία νομάδων στη νότια ακτή της Αγ-
γλίας. Οι γυναίκες επιλέχθηκαν μέσω της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Νομά-
δων (Traveller Education Service), που συνεργαζόταν με το δημοτικό και 
το γυμνάσιο της περιοχής. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μητέρες υιοθέτη-
σαν θετική στάση, ήθελαν να τα πάνε καλά στο σχολείο τα παιδιά τους, 
ακόμα και να συνεχίσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπήρξαν ωστό-
σο σημαντικές διαφορές στις φιλοδοξίες που είχαν για την εκπαίδευση των 
αγοριών και των κοριτσιών τους. Αυτό το κείμενο εξετάζει, επίσης, μερικές 
από τις προκαταλήψεις που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι οικογένειες 
Τσιγγάνων και νομάδων μέσα και έξω από το σχολείο. 

Ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο  

Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία που έχει τεκμηριώσει τις εκπαιδευτικές 
εμπειρίες των παιδιών Τσιγγάνων και νομάδων τόσο σε εθνική όσο και σε 
διεθνή κλίμακα (Bhopal & Myers, 2008). Έχουν καταγραφεί διάφορα σχε-
τικά ζητήματα (Cemlyn, Greenfields, Burnett, Matthews & Whitwell, 2009), 
όπως οι συνήθεις εμπειρίες ρατσισμού, διακρίσεων και περιθωριοποίησης 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε καθημερινή βάση μέσα και έξω από το 
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σχολείο (Bhopal & Myers, 2008). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, πολλοί Τσιγγάνοι και νομάδες γονείς θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά 
τους σχολείο, αλλά σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον όπου δεν θα αντιμετωπί-
ζουν τέτοια προβλήματα (Myers, 2012). Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, 
πολλοί γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτούν στο σχολείο, παρά 
το γεγονός ότι μερικές φορές οι φιλοδοξίες τους περιορίζονται στο βασικό 
επίπεδο, δηλαδή να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. 

Η έρευνα δείχνει ότι οι ομάδες Τσιγγάνων και νομάδων βρίσκονται σε 
μειονεκτική κοινωνική θέση από πολλές απόψεις: εμφανίζουν υψηλότερα 
ποσοστά προβλημάτων ψυχικής υγείας (Parry et al., 2004), υπάρχει με-
γαλύτερη πιθανότητα να ζουν σε παράνομες τοποθεσίες, εξακολουθούν 
καθημερινά να βιώνουν ρατσισμό και εχθρότητα από μέλη της κυρίαρχης 
κοινωνίας (CLG, 2012). Επίσης, εξαιτίας του ρατσισμού και του αποκλει-
σμού που αντιμετωπίζουν αυτές οι κοινότητες, είναι πιθανό να ζουν βί-
ους παράλληλους, χωριστά από την κυρίαρχη κοινότητα (CRE, 2006). 
Όσον αφορά την εκπαίδευση, το 2011 το 12% των Τσιγγάνων, Ρομά και 
νομάδων μαθητών και μαθητριών κατάφερε να περάσει πέντε ή περισ-
σότερα μαθήματα στις εξετάσεις GCSE (συμπεριλαμβανομένων των αγ-
γλικών και των μαθηματικών), σε σύγκριση με το 58% του συνόλου των 
παιδιών που είχε καταφέρει το ίδιο (Department of Education, 2011). 
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι αποκλίσεις στις επιδόσεις είναι πο-
λύπλοκο ζήτημα και ότι  

οι χαμηλές επιδόσεις των Τσιγγάνων, Ρομά και νομάδων μαθητών και μα-
θητριών μπορεί να οφείλονται σ’ έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως είναι 
η οικονομική στέρηση, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονιών και οι 
χαμηλές φιλοδοξίες τους για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους, η 
περιορισμένη φοίτηση και ο σχολικός εκφοβισμός. Υπάρχει ιδιαίτερα ισχυ-
ρή σχέση ανάμεσα στην οικονομική στέρηση και τις χαμηλές επιδόσεις: στα 
δημοτικά σχολεία το 43,2% των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα ως Τσιγ-
γάνοι, Ρομά ή Ιρλανδοί νομάδες δικαιούνται δωρεάν σχολικά γεύματα. Αυτό 
το ποσοστό ανεβαίνει στο 45,3% στα γυμνάσια και στο 57,5% στα ειδικά 
σχολεία (CLG, 2012: 7).  

Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι τα ίδια τα σχολεία δεν κατανοούν τις εκ-
παιδευτικές ανάγκες αυτών των παιδιών. Εξάλλου, θεωρούνται περιβάλ-
λοντα όπου τα παιδιά μαθαίνουν μ’ έναν δομημένο και ελεγχόμενο τρόπο 
και όπου η συμπεριφορά τους ελέγχεται στενά από το διδακτικό προσω-
πικό (Deuchar & Bhopal, 2012). Επιπλέον, η εκπαίδευση που θέλουν οι 
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Τσιγγάνοι και νομάδες γονείς για τα παιδιά τους βασίζεται στη μάθηση 
που συντελείται στο οικογενειακό περιβάλλον και που επικεντρώνεται 
στις οικογενειακές παραδόσεις, με τα νεαρά αγόρια να ακολουθούν συχνά 
τα χνάρια του πατέρα και τα νεαρά κορίτσια της μητέρας, δηλαδή να μα-
θαίνουν να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν, να φροντίζουν τα παιδιά και το 
νοικοκυριό (Myers, McGhee & Bhopal, 2010). Φαίνεται ωστόσο ότι πολλές 
οικογένειες απομακρύνονται πια απ’ αυτές τις παραδόσεις, δίνοντας μεγα-
λύτερη έμφαση στις βασικές εκπαιδευτικές δεξιότητες τόσο για τα αγόρια 
όσο και για τα κορίτσια (Deuchar & Bhopal, 2012). Αν και έχουν μελετηθεί 
ως έναν βαθμό οι απόψεις των γονιών αυτών αναφορικά με την εκπαίδευ-
ση των παιδιών τους, απ’ την άλλη ελάχιστα έχουν διερευνηθεί ειδικά οι 
απόψεις των μητέρων σε σχέση με τις εμπειρίες των παιδιών τους στο 
σχολείο (Bhopal, 2009). Αυτό το κείμενο, εστιάζοντας στις απόψεις δεκα-
πέντε Τσιγγάνων και νομάδων γυναικών, θα επιχειρήσει να αποκαταστή-
σει την ισορροπία. Υποστηρίζεται εδώ ότι, παρόλο που οι γυναίκες αυτές 
δηλώνουν με σαφήνεια πως οι ίδιες και τα παιδιά τους εξακολουθούν να 
πέφτουν θύματα ρατσισμού στο σχολείο και πως το σχολείο συνεχίζει να 
είναι ένα μη ασφαλές μέρος για τα παιδιά τους, εντούτοις ενεργούν ως πα-
ράγοντες αλλαγής ως προς αυτό. Στηρίζουν ενεργά η μία την άλλη, με το να 
μοιράζονται εκπαιδευτικό υλικό καθώς και την πληρωμή των εκπαιδευτι-
κών για ιδιαίτερα μαθήματα και με το να δίνουν έμφαση στη δική τους μά-
θηση. Η συμπεριφορά τους δείχνει ότι επιτελούνται σημαντικές αλλαγές 
στις κοινότητες στις οποίες οι γυναίκες (μητέρες) λειτουργούν ως παράγο-
ντες αλλαγής στην εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Νομάδων ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 με 
στόχο να παρέχει στήριξη σε νομαδικές οικογένειες. Πολλές οικογένειες 
Τσιγγάνων και νομάδων έχουν αναγνωρίσει τη σημαντική και αξιόλογη 
δουλειά της. Η έρευνα δείχνει ότι το έργο της Υπηρεσίας υπερβαίνει τις 
προσδοκίες των οικογενειών. Παράδειγμα οι παροχές για τη σχολική ποδιά 
και τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο. Ακόμη, λειτουργεί ως σημαντι-
κός κρίκος ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες. Ωστόσο, το 2011, μετά 
τον σχηματισμό της κυβέρνησης συνασπισμού στην Αγγλία, έγιναν σημα-
ντικές περικοπές στην εκπαίδευση. Αυτές περιλάμβαναν, για παράδειγμα, 
την κατάργηση του «επιδόματος υποστήριξης της εκπαίδευσης» (Educa-
tion Maintenance Grant, EMA), το οποίο αφορούσε οικογένειες με χαμηλό 
εισόδημα, αλλά και του αντίστοιχου της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Νομάδων 
προς τις οικογένειες Τσιγγάνων και νομάδων. Κατά συνέπεια, οι περισσό-
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τερες κοινότητες που επωφελούνταν σημαντικά από τέτοιες επιχορηγή-
σεις, και ιδιαίτερα οι περιθωριοποιημένες, δέχονται μεγάλο πλήγμα στον 
τομέα της εκπαίδευσης. Σήμερα υπάρχει ένας μικρός αριθμός Υπηρεσιών 
Εκπαίδευσης Νομάδων που εξακολουθεί να λαμβάνει χρηματοδότηση από 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2012, όμως, η κυβέρνηση εξέφρασε το ενδια-
φέρον της για τη βελτίωση των χαμηλών επιδόσεων των παιδιών από 
ευάλωτες και λιγότερο ευνοημένες ομάδες, δηλώνοντας ότι θα επενδύσει 
201 εκατομμύρια λίρες για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ανήκουν σε 
εθνικές μειονότητες, πράγμα που περιλαμβάνει και κοινότητες όπως οι 
Τσιγγάνοι, οι Ρομά και οι νομάδες.  

Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη χρηματοδότηση για να 
«αγοράσουν» υποστήριξη ή συμβουλές από ειδικούς, να προσλάβουν επι-
πλέον εκπαιδευτικούς ή βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ή να ενισχύσουν 
τις κοινότητες με στόχο την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε Τσιγγά-
νους/ες, Ρομά ή νομάδες μαθητές και μαθήτριες. Εφόσον το επιθυμούν οι 
σχολικές επιτροπές, τη χρηματοδότηση μπορούν να τη διαχειρίζονται οι 
τοπικές αρχές, έτσι ώστε να παρέχονται υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης 
στις κεντρικές εθνικές μειονότητες και τους νομάδες. (CLG, 2012: 7) 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα τελευταία χρόνια έχει αυ-
ξηθεί η συμμετοχή των παιδιών Τσιγγάνων και νομάδων στο δημοτικό. Ω-
στόσο, η φοίτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και εξακολουθούν να υπάρ-
χουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τη μετάβαση στο γυμνάσιο.  

Οι Τσιγγάνοι/ες, Ρομά και νομάδες μαθητές και μαθήτριες εμφανίζουν τη χει-
ρότερη εικόνα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα που ανήκει σε εθνική 
μειονότητα, και τα εθνικά στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν σημαντική 
πτώση του αριθμού εγγραφών τους από το δημοτικό στο γυμνάσιο (ό.π.: 8). 

Σύμφωνα με την παράγραφο 444 (6) της Εκπαιδευτικής Πράξης του 
1996, οι οικογένειες Τσιγγάνων και νομάδων μπορούν να αποφύγουν τη 
δίωξη για μη φοίτηση των παιδιών τους στο σχολείο. Πρέπει να είναι σε 
θέση να αποδείξουν ότι ασχολούνται με το εμπόριο, κάτι που απαιτεί να 
ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο, ότι το παιδί τους είναι εγγεγραμμέ-
νο σε κάποιο σχολείο και φοιτά όσο συχνά μπορεί, καθώς και ότι κάθε 
παιδί άνω των 6 ετών παρακολούθησε τουλάχιστον 200 πρωινά ή απο-
γευματινά μαθήματα στο σχολείο την προηγούμενη χρονιά (CLG, 2012: 9). 
Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα παιδιά Τσιγγάνων και νομάδων παρουσιά-
ζουν το υψηλότερο ποσοστό σχολικού αποκλεισμού συγκριτικά με οποια-
δήποτε άλλη ομάδα. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι κοινότητες αυτές εξα-
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κολουθούν να βιώνουν τον ρατσισμό και την εχθρότητα σε μόνιμη βάση 
από τις κοινότητες των μη νομάδων (Greenfields, Home, Cemlyn, Bloxsom 
& Lishman, 2007), ενώ εκδηλώνεται και μεγάλη δυσπιστία απέναντί τους 
από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (Mason, Hughes, Hek, Spalek & 
Ward, 2009). 

Ορολογία 

Πολλά προβλήματα προκύπτουν σχετικά με το πώς ορίζονται οι ομάδες 
Τσιγγάνων, νομάδων και Ρομά. Οι όροι είναι αμφιλεγόμενοι και συχνά πα-
ρατηρούνται ποικίλες χρήσεις τους. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ομάδων 
Τσιγγάνων, νομάδων και Ρομά στην Ευρώπη. Στην Αγγλία, οι όροι Τσιγγά-
νος και νομάδας χρησιμοποιούνται συνήθως για να περιγράψουν τα άτομα 
που έχουν διαφορετική καταγωγή αλλά προέρχονται από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (ιρλανδική, σκοτσέζικη, ουαλική ή αγγλική), ή αυτούς που προσδιο-
ρίζονται ως Bargees, Showmen και New Age. Ο όρος Ρομά χρησιμοποιείται 
γενικά για να περιγράψει Τσιγγάνους που κατάγονται από την Ανατολική 
Ευρώπη. Για τις ανάγκες αυτού του κειμένου, χρησιμοποιούνται οι όροι 
«Τσιγγάνοι και νομάδες» για να περιγράψουν τα άτομα που συμμετείχαν 
στην έρευνα, τα οποία αυτοπροσδιορίστηκαν ανεξαιρέτως ως Τσιγγάνοι 
και νομάδες αγγλικής καταγωγής. 

Μεθοδολογία 

Όπως σημειώθηκε ήδη παραπάνω, τα εμπειρικά δεδομένα αυτής της ερ-
γασίας βασίζονται σε συνεντεύξεις με δεκαπέντε Τσιγγάνες και νομάδες 
μητέρες. Η επαφή μαζί τους έγινε μέσω της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Νομά-
δων, η οποία συνδεόταν με το δημοτικό και το γυμνάσιο μιας μεικτής  
αγροτικής περιοχής στη νότια ακτή της Αγγλίας όπου κατοικούν οικογέ-
νειες μεσαίας και εργατικής τάξης. Σ’ ένα σημείο αυτής της τοποθεσίας 
βρίσκεται ένα μικρό κτήμα με δημοτικές κατοικίες, ενώ σε μια άλλη περιο-
χή υπάρχουν πολλές μονοκατοικίες. Στο δημοτικό σχολείο φοιτούν τα παι-
διά της περιοχής και κάποια ακόμα από πιο έξω. Δηλαδή, κυρίως υπάρχουν 
λευκοί μαθητές και μαθήτριες, αλλά κι ένας μικρός αριθμός παιδιών από 
εθνικές μειονότητες. Στο γυμνάσιο τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. 
Φοιτούν παιδιά από την ευρύτερη περιοχή, κυρίως λευκής βρετανικής κα-
ταγωγής, και πολύ λιγότερα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες. 
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Στην έρευνα αυτή, η Susie,1 η επικεφαλής της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης 
Νομάδων, λειτούργησε σαφώς ως θεματοφύλακας και υπήρξε ο βασικός 
κρίκος ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες, διευκολύνοντας την ε-
παφή με την ερευνήτρια. Με σύστησε στους διευθυντές και των δύο σχο-
λείων και στη συνέχεια με οδήγησε στον τόπο διαμονής των Τσιγγάνων 
και νομάδων και με σύστησε στις οικογένειες. Γνώρισα όλες τις μητέρες, 
είτε μόνες τους είτε με τους συζύγους τους, καθώς και άλλα μέλη της 
στενής ή της ευρύτερης οικογένειάς τους. Πολλοί/ές νόμισαν ότι ήμουν 
δασκάλα, ενώ άλλοι/ες με αντιμετώπισαν καχύποπτα θεωρώντας ότι ερ-
χόμουν από κοινωνικές υπηρεσίες και αμφιβάλλοντας αρχικά για τις 
προθέσεις μου. Ωστόσο, όταν εξήγησα τους λόγους για τους οποίους έκανα 
την έρευνα, συμμετείχαν με χαρά και καλοδέχτηκαν την ευκαιρία να μιλή-
σουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους, ιδιαίτερα αν ένιωθαν ότι η  
έρευνα θα συνέβαλε σε κάποιες αλλαγές στα σχολεία και στα γενικά στε-
ρεότυπα που συνδέονται με την κοινότητά τους. 

Οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν ψηφιακά και στη συνέχεια μεταγράφη-
καν. Μόνο τέσσερις μητέρες δεν ήθελαν να καταγραφούν, ενώ πολλές συ-
νεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία και άλλων μελών της ευ-
ρύτερης οικογένειας ή φίλων. Αυτό προκάλεσε διαφορετικού τύπου προ-
βλήματα κατά τη διαδικασία μεταγραφής αλλά και κατά την ανάλυση των 
δεδομένων. Σε όλες τις συμμετέχουσες εξηγήθηκε η μορφή και το περιεχό-
μενο της έρευνας και τους δόθηκε η δυνατότητα να αποσυρθούν οποιαδή-
ποτε στιγμή χωρίς εξηγήσεις, αν το θελήσουν. Η ερευνήτρια διαβεβαίωσε 
τις γυναίκες ότι θα διατηρούνταν η ανωνυμία τους και ότι τα στοιχεία τους 
θα παρέμεναν εμπιστευτικά, κάτι για το οποίο πολλές ανησυχούσαν. Δεν 
ήθελαν να αναγνωριστούν, φοβούμενες αντίποινα. Πολλές μητέρες που δεν 
ήξεραν να διαβάζουν ή να γράφουν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους προφο-
ρικά, ενώ όσες γνώριζαν ανάγνωση υπέγραψαν μια γραπτή συγκατάθεση. 

Πραγματοποιήθηκαν εις βάθος συνεντεύξεις (in-depth interviews), που 
συχνά περιγράφονται ως ένας «διάλογος» ανάμεσα στον/στην ερευνη-
τή/ρια και τον/τη συμμετέχοντα/ουσα (McCraken, 1988· Rubin & Rubin, 
2005). «Ο σκοπός αυτού του τύπου συνέντευξης είναι να ακούς τι έχει να 
πει ο/η συμμετέχων/ουσα με τις δικές του/της λέξεις, με τη δική του/της 
φωνή, στη δική του/της γλώσσα και αφήγηση» (Lichtman, 2010: 143). Ο 
ρόλος του/της ερευνητή/ριας είναι κρίσιμος, ιδίως όταν έχει να κάνει με 

1 Όλα τα ονόματα είναι ψευδώνυμα. 
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ευαίσθητες, δυσπρόσιτες ομάδες. Δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός/ή 
(Mehra, 2002) και επιπλέον είναι σημαντικό να εξετάζει αυτόν τον ρόλο 
του/της στην ερευνητική διαδικασία (Breuer & Roth, 2003). Εδώ ο ανα-
στοχασμός είναι απαραίτητος και περιλαμβάνει μια πορεία αυτο-εξέτασης 
η οποία κατευθύνεται από τις σκέψεις και τις ενέργειες του ερευνητή ή της 
ερευνήτριας (Russell & Kelly, 2002). Αναστοχασμός σημαίνει κριτική σκέ-
ψη πάνω στην ερευνητική διαδικασία από τον/την ερευνητή/ρια, κάτι που 
ενεργοποιείται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έρευνα πεδίου (Cre-
swell, 1997). Στην έρευνά μου με τις Τσιγγάνες και νομάδες γυναίκες ή-
ταν σημαντικό να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους. Αρχικά έδειξαν καχυ-
ποψία απέναντι στις προθέσεις μου, καθώς αυτόματα υπέθεσαν ότι ερ-
χόμουν από κοινωνική υπηρεσία και ότι έμπαινα στα σπίτια τους με σκο-
πό να κρίνω τη ζωή τους. Αποκάλυψα τις προσωπικές μου εμπειρίες με 
κοινότητες Τσιγγάνων και νομάδων για αρκετά χρόνια και μοιράστηκα 
μαζί τους πτυχές της ζωής μου, όπως προσωπικές εμπειρίες μου που α-
φορούσαν ρατσισμό και περιθωριοποίηση. Έτσι, κατάφερα να καλλιερ-
γήσω σχέση εμπιστοσύνης με τις συμμετέχουσες και τους εξήγησα ότι η 
έρευνα ήταν μια συμμετοχική διαδικασία, ότι ήταν έρευνα «με» αυτές και 
όχι «πάνω» σ’ αυτές (επίσης βλ. Bhopal, 2011). Όσο περισσότερο αποκά-
λυπτα τις δικές μου εμπειρίες, τόσο περισσότερο ανοιχτές και ειλικρινείς 
ήταν οι απαντήσεις των γυναικών σχετικά με τον ρατσισμό, τον απο-
κλεισμό και την περιθωριοποίηση. 

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Νομάδων χρησιμοποιήθηκε ως θεματοφύλα-
κας στην έρευνα. Μέσω αυτής ήταν εφικτή η πρόσβαση, και επίσης έπαιξε 
ξεκάθαρο και σημαντικό ρόλο ώστε να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των συμ-
μετεχουσών. Έδειξε αφοσίωση και λειτούργησε προστατευτικά προς τις 
κοινότητες των Τσιγγάνων και νομάδων, με τις οποίες εργαζόταν για με-
γάλο χρονικό διάστημα. Οι θεματοφύλακες επιτελούν καίριο ρόλο όσον 
αφορά την επίτευξη της πρόσβασης στην ομάδα-στόχο· άλλοτε τη διευκο-
λύνουν, άλλοτε την εμποδίζουν. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι θεματοφύ-
λακες μπορούν ακόμη και να ζητήσουν από τον/την ερευνητή/ρια να αλ-
λάξει την κατεύθυνση της έρευνας αν δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με 
ό,τι προτείνει (Morrison, 2006). Κατά τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας 
υπάρχουν πολλά προφανή ζητήματα: η διαδικασία επίτευξης της πρόσβα-
σης, η άδεια από τα σχολεία, άτομα που είναι πρόθυμα να συμμετέχουν 
αλλά και σχολεία που δεν επιθυμούν να κοινοποιήσουν πληροφορίες που 
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τα αφορούν (ό.π.). Όλα αυτά έχουν σημαντική επίδραση στον/στην ερευ-
νητή/ρια και στην όλη διαδικασία. 

Στη διάρκεια της έρευνάς μας προέκυψαν και ηθικά ζητήματα. Πολλές 
συμμετέχουσες ανησυχούσαν για το ευαίσθητο θέμα της ανωνυμίας και 
της εμπιστευτικότητας. Η ερευνήτρια τις διαβεβαίωσε ότι θα διατηρού-
νταν η ανωνυμία τους, ότι τα στοιχεία τους θα παρέμεναν εμπιστευτικά 
καθ’ όλη τη διαδικασία και ότι τα σχολεία και ο τόπος τους δεν θα αποκα-
λύπτονταν. 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση μεθόδων της θεμελιωμένης θεω-
ρίας και με την παραγωγή κωδίκων και θεμάτων από αυτά (Charmaz, 
2006). Βασική υπόθεση ότι η θεωρία προκύπτει από τα δεδομένα και είναι 
συνέπεια της συλλογής και της ανάλυσής τους. Κατά την κωδικοποίησή 
τους, αναπτύχθηκαν οι κατηγορίες μέσω των οποίων προέκυψε η θεμελι-
ωμένη θεωρία. Η ανάλυση των δεδομένων από τις συνεντεύξεις πραγμα-
τοποιήθηκε κατά τη διάρκεια και μετά τη συλλογή τους. Εντοπίστηκαν 
τμήματα των δεδομένων ούτως ώστε να αναδειχτούν ομοιότητες και να 
οριστούν αντίστοιχοι κώδικες για να γίνει η ανάλυση. 

Περιθωριοποίηση, ρατσισμός και αποκλεισμός 

Πολλές μητέρες μίλησαν για τον ρατσισμό που βίωναν καθημερινά τα παι-
διά τους (όπως κι οι ίδιες ως μέλη οικογενειών Τσιγγάνων και νομάδων). 
Παρόλο που ήξεραν ότι τα παιδιά τους μπορεί να έπεφταν θύματα ρατσι-
σμού στο σχολείο, εξακολουθούσαν να αναγνωρίζουν την αξία της εκπαί-
δευσης. Η Teresa, που είχε τέσσερα παιδιά στο δημοτικό, ήταν πολύ ανή-
συχη για κάποιες από τις εμπειρίες τους στο σχολείο. 

Τα δικά μου [παιδιά] έρχονται πάντα σπίτι και μου λένε τι τους είπαν τα άλλα 
παιδιά και πιο συχνά τα λένε «pikey»2 ή κάτι τέτοιο. Λένε ότι είναι βρόμικα 
και λένε ότι δεν ενδιαφέρονται για το σχολείο, αλλά τι ξέρουν αυτά; 

Η Marta ένιωθε παρόμοια. Εκτιμούσε την αξία της εκπαίδευσης, αλλά 
ανησυχούσε για το τι έπρεπε να βιώσουν τα παιδιά της για να λάβουν αυτή 
την εκπαίδευση στο σχολείο. 

Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν μια μόρφωση, ξέρουμε ότι είναι σημαντικό 
τώρα και ξέρουμε ότι πηγαίνουν στο σχολείο και τα βρίζουν. Στην αρχή τα 

2  Υβριστικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για τους Τσιγγάνους και νομάδες ιρλαν-
δικής καταγωγής. 
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παίρναμε από το σχολείο, αλλά ύστερα σκεφτήκαμε «γιατί να το κάνουμε 
αυτό;». Κι έτσι, πήγαμε και παραπονεθήκαμε και τα στείλαμε στο σχολείο. 
Τα παιδιά μας έχουν κι αυτά δικαίωμα να πάνε σχολείο. 

Πολλές μητέρες εξήγησαν την αξία της εκπαίδευσης σ’ έναν κόσμο με 
λίγες οικονομικές ευκαιρίες για τις νομαδικές οικογένειες. 

Παλιά είχαμε πολλή δουλειά και ταξιδεύαμε μακριά και δουλεύαμε 
σκληρά, αλλά τώρα δεν υπάρχει δουλειά. Πού είναι τώρα η δουλειά; Κι 
αν υπάρχει, πολλοί από μας πάνε να τη βρουν. Γι’ αυτό πρέπει να πούμε 
την αλήθεια και να σκεφτόμαστε ότι μια μέρα τα παιδιά μας μπορεί να 
χρειάζεται να ξέρουν να διαβάζουν ένα βιβλίο για να βρουν δουλειά και 
να βγάλουν το ψωμί τους. 

Οι μητέρες αναγνώρισαν την ανάγκη να «πηγαίνουν με το ρεύμα των 
καιρών», ενώ την ίδια στιγμή είχαν υπόψη τους ότι τα παιδιά τους θα εξα-
κολουθούσαν να υποφέρουν από τον ρατσισμό και τις διακρίσεις. 

Θέλουμε να πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά μας, αλλά ξέρουμε ότι πάντα θα 
έχουν τον ρατσισμό, γιατί δεν μας δέχονται ποτέ στην κοινωνία. Δεν μας 
βλέπουν σαν να ανήκουμε εδώ, γι’ αυτό πρέπει ν’ αγωνιζόμαστε συνέχεια 
για να μπορούν τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο σχολείο και να μαθαίνουν, 
κι όχι να έχουν τον ρατσισμό όλη την ώρα. 

Προηγούμενη έρευνα δείχνει ότι, όταν οι Τσιγγάνοι και νομάδες γονείς 
ξέρουν πως τα παιδιά τους έχουν πέσει θύματα ρατσισμού στο σχολείο, 
συνήθως τα στέλνουν σε άλλο σχολείο ή τα εκπαιδεύουν στο σπίτι με  
ιδιαίτερα μαθήματα (Myers, 2012). Ωστόσο, σύμφωνα μ’ αυτή τη νεότερη 
έρευνα, πολλές μητέρες εξακολουθούσαν να θέλουν να πηγαίνουν τα παι-
διά τους στο σχολείο για να μορφωθούν, παρόλο που ξέρουν ότι έχουν πέ-
σει θύματα ρατσισμού. Αντί να τα πάρουν από το σχολείο, πήγαν οι ίδιες 
εκεί και εξέφρασαν επίσημα τα παράπονά τους, και μάλιστα ξαναπήγαν 
για να ελέγξουν αν τα παράπονα αυτά είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη. Χρη-
σιμοποίησαν τα δίκτυα στήριξης μέσα από τις κοινότητές τους ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι απευθύνονταν στο σχολείο με τρόπο τέτοιο που θα ει-
σακούγονταν και με απώτερο στόχο να γίνουν τελικά αλλαγές στην εκπαί-
δευση των παιδιών. 

Αντεπίθεση: Παράγοντες αλλαγής 

Οι μητέρες μίλησαν για το πώς κατάφεραν να απευθυνθούν στους/στις 
εκπαιδευτικούς και στα μέλη της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Νομάδων για να 
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παραπονεθούν και για να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα αντιμετω-
πίζονταν όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Η κυρία Jones περιέγραψε ένα ρα-
τσιστικό περιστατικό σε βάρος του γιου της Jack, που ξεκίνησε με βρισιές 
και οδήγησε σε ξυλοδαρμό. Είχε αναστατωθεί πολύ. Ο σύζυγός της είχε χά-
σει την ψυχραιμία του και ήθελε να πάρει τον Jack από το σχολείο. Αλλά 
εκείνη δεν ήθελε να αντιδράσει μ’ αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, μίλησε σε 
άλλες μητέρες της περιοχής και άρχισαν να υποστηρίζουν η μία την άλλη. 
Έτσι, η κυρία Jones έγινε εκπρόσωπος ολόκληρης της κοινότητας. 

Πολλές φορές φοβέριζαν κι έβριζαν τον γιο μου επειδή είναι Τσιγγάνος. Μα-
ζεύονταν τα άλλα παιδιά κι άρχιζαν να τον πειράζουν. Ο άντρας μου θύμωνε 
και ήθελε να πάει και να τους συγυρίσει, αλλά του είπα να ηρεμήσει και ότι 
θα δω εγώ τι θα κάνω. Μια μάνα εδώ στην περιοχή ξέρει τη γυναίκα από 
την Υπηρεσία και πήγα να της μιλήσω και πήγαμε κι οι δυο στο σχολείο και 
είπαμε ότι έπρεπε να βρουν μια λύση και βρήκαν. 

Το σχολείο προθυμοποιήθηκε αμέσως να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
και είπε στην κυρία Jones ότι ο γιος της δεν θα έπεφτε ξανά θύμα σχολικού 
εκφοβισμού. Όμως, η άσχημη συμπεριφορά συνεχίστηκε. Η κυρία Jones 
πήγε πάλι στο σχολείο, αλλά αυτή τη φορά με άλλες πέντε μητέρες. Οι γυ-
ναίκες ήταν ανένδοτες ότι δεν θα άφηναν τα παιδιά τους να υποστούν άλ-
λες τέτοιες επιθέσεις. Έτσι, το σχολείο τις πήρε σοβαρά υπόψη. 

Νομίζω ότι επειδή ήμασταν πολλές αποφάσισαν ότι έπρεπε να μας ακού-
σουν κι έτσι έκαναν κάτι για τη συμπεριφορά. Ήξεραν ότι το λέγαμε και το 
εννοούσαμε ότι δεν θα αφήναμε να φοβίζουν τα παιδιά μας. 

Μετά απ’ αυτό το περιστατικό, η κυρία Jones αποφάσισε ότι ήθελε να 
μάθει να διαβάζει και να γράφει. Γράφτηκε σε μια τάξη ενηλίκων, με αρκε-
τές άλλες Τσιγγάνες και νομάδες μητέρες, θεωρώντας ότι αυτός ήταν ο 
δρόμος προς τα εμπρός ώστε να στηρίξει τον γιο της αλλά και όλες οι μη-
τέρες να στηρίξουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα 
κέρδιζαν τον σεβασμό των εκπαιδευτικών και θα ήταν σε θέση να επηρεά-
σουν την εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Κοινότητες και στήριξη 

Η ιδέα της κοινότητας έχει κεντρική θέση στις κοινωνιολογικές αναλύσεις 
και την κοινωνιολογική σκέψη. Ο Bauman (2001) ισχυρίζεται ότι η κοινό-
τητα είναι κάτι που λαχταρούμε και που έχει χαθεί στη σημερινή κοινωνία. 
Είναι κάτι το εύθραυστο που έχει εκλείψει σ’ έναν κόσμο όπου κυριαρχεί ο 
ατομικισμός. Όπως τονίζουν οι Lee & Newby (1983: 57), το ότι οι άνθρω-
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ποι ζουν ο ένας κοντά στον άλλο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι μέλη 
μιας κοινότητας. Αντίθετα, η φύση των σχέσεων που έχουν οι άνθρωποι 
μεταξύ τους και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία ανήκουν καθορίζουν εάν 
είναι στην πραγματικότητα μέλη μιας κοινότητας. 

Τα δίκτυα θεωρούνται σημαντικό κομμάτι της κοινότητας, όπως δηλώ-
νει ο Putnam (2000: 274).  

Για τους/τις περισσότερους/ες από μας, η βαθύτερη αίσθηση του ανήκειν 
συνδέεται με τα πιο στενά κοινωνικά μας δίκτυα, ιδίως την οικογένεια και 
τους φίλους. Πέρα απ’ αυτή την περίμετρο βρίσκονται η δουλειά, η εκκλησία, 
η γειτονιά, η ζωή μας ως πολιτών και μια ποικιλία άλλων «ασθενών δεσμών». 

Εκτός από το ότι μας βοηθούν να οικοδομούμε μια αίσθηση του εαυτού 
μας και της ατομικότητάς μας, αυτές οι ανεπίσημες σχέσεις «μας δίνουν τη 
δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τις απαιτήσεις και τα απρόοπτα της καθη-
μερινής ζωής» (Allan, 1996: 2). «Η κοινότητα παίζει έναν κρίσιμο συμβολικό 
ρόλο, καθώς δημιουργεί στον άνθρωπο την αίσθηση του ανήκειν» (Crow & 
Allan, 1994: 6). Ο Cohen (1985) εξέτασε τις πτυχές τού ανήκειν και της προ-
σήλωσης και ισχυρίστηκε ότι οι κοινότητες προσεγγίζονται καλύτερα ως 
«κοινότητες νοήματος», καθώς βασίζονται στην αντίληψη των μελών όσον 
αφορά τη ζωτικότητα της κουλτούρας της: «Οι άνθρωποι χτίζουν την κοινό-
τητα συμβολικά, καθιστώντας την καταφύγιο και δεξαμενή νοήματος, ση-
μείο αναφοράς της ταυτότητάς τους» (Cohen, 1985: 118). 

Πολλές μητέρες μίλησαν για το τι είδους στήριξη έλαβαν η μία από την 
άλλη, αλλά και από την κοινότητά τους. Ένιωθαν ότι ανήκουν στην κοι-
νότητα και ότι έχουν αλληλοϋποστήριξη ως προς την εκπαίδευση των 
παιδιών τους. 

Ζούμε όλες μαζί σ’ αυτό το μέρος και πρέπει να φροντίζουμε η μία την άλλη. 
Αποφασίσαμε ότι θα το καταφέρουμε μόνο αν δουλεύουμε μαζί, σαν ομάδα. 
Έτσι, όλες προσέχουμε η μία την άλλη, συνέχεια. Αποφασίσαμε ότι θα συ-
νεργαζόμαστε με το σχολείο για να μπορέσουν να μάθουν τα παιδιά μας 
γράμματα. 

Οι μητέρες συνειδητοποίησαν ότι μπορούσαν να εμπιστεύονται η μία 
την άλλη, αλλά και την κοινότητά τους. Αυτό τις γέμισε αυτοπεποίθηση, 
ώστε να εξελιχθούν σε παράγοντες αλλαγής ως προς την εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Έτσι, για παράδειγμα, άρχισαν να επισκέπτονται το σχολείο 
και να πηγαίνουν όλες μαζί σε συγκεντρώσεις γονέων. 
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Όταν πηγαίνουμε μαζί, βλέπουμε όλες την ίδια ώρα τους δασκάλους και τις 
δασκάλες. Κι όταν αρχίζουν να λένε κάτι κακό για τα παιδιά μας, ότι συνέ-
χεια τσακώνονται ή ότι δεν θέλουν να μάθουν, μπορούμε να τους απαντή-
σουμε και να πούμε ότι δεν είναι έτσι. 

Ακόμη, οι μητέρες ανέφεραν ότι σε πολλές συναντήσεις οι εκπαιδευτι-
κοί κράτησαν αρνητική και επικριτική στάση απέναντι στα παιδιά τους, 
υποστηρίζοντας ότι δεν ήθελαν να μάθουν. 

Οι δάσκαλοι κι οι δασκάλες μάς λένε πάντα ότι τα παιδιά μας δεν θέλουν να 
μάθουν, και δεν καταλαβαίνουν ότι μόνο αυτό θέλουμε, να μάθουν να δια-
βάζουν και να γράφουν για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν θέλουμε 
να πάνε στο πανεπιστήμιο. Οι νομάδες δεν το κάνουν αυτό. Αλλά δεν το κα-
ταλαβαίνουν οι δάσκαλοι. 

Οι μητέρες και τα παιδιά τους είχαν την αίσθηση του ανήκειν, έτρεφαν 
δεσμούς με την κοινότητα. Όταν τα παιδιά δέχονταν ρατσιστική συμπε-
ριφορά, η κοινότητα πρόσφερε αίσθημα ασφάλειας απέναντι στον έξω 
κόσμο. Μαρτυρίες δείχνουν ότι οι οικογένειες Τσιγγάνων και νομάδων 
εξακολουθούν μέσω των δικών τους δικτύων να βιώνουν την αίσθηση 
της κοινότητας και του ανήκειν (Myers, 2012). Οι ίδιες οι μητέρες λει-
τούργησαν ως φορείς αλλαγής για τα παιδιά. Κατάφεραν να δημιουργή-
σουν ένα είδος συλλογικής εξουσίας στηρίζοντας η μία την άλλη σε μια 
κοινωνία όπου τόσο αυτές όσο και τα παιδιά τους εξακολουθούσαν να 
βιώνουν περιθωριοποίηση και αποκλεισμό. 

Συμπεράσματα 

Σ’ αυτό το κείμενο διερευνήθηκαν απόψεις Τσιγγάνων και νομάδων μητέ-
ρων που ζουν σε μια περιοχή στη νότια ακτή της Αγγλίας. Σύμφωνα και με 
τις μαρτυρίες, υποστηρίζεται ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βιώνουν 
ρατσισμό και διακρίσεις σε καθημερινή βάση εντός και εκτός σχολείου. 
Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα και προηγούμενων ερευνών (Bhopal & 
Myers, 2008· Myers et al., 2010). Όταν το σχολείο κατάφερνε να αντιμετω-
πίσει αποτελεσματικά τα περιστατικά, οι μητέρες το εμπιστεύονταν και 
συνέχιζαν να στέλνουν τα παιδιά τους. Σε άλλες περιπτώσεις, αντιμετώπι-
ζαν την κατάσταση από κοινού με άλλες μητέρες της περιοχής. Αρκετές 
πήγαιναν στο σχολείο ως ομάδα και έτσι ένιωθαν ότι είχαν τη δύναμη να 
αντιμετωπίσουν τον/τη διευθυντή/ρια και τους/τις εκπαιδευτικούς. Ύ-
στερα από την παρέμβαση των μητέρων, το σχολείο ενεργούσε και χειρι-
ζόταν τα προβλήματα ρατσισμού και διακρίσεων. Αυτή η εργασία δείχνει 
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ότι δεν ισχύει η επικρατούσα άποψη πως δεν θέλουν οι Τσιγγάνες και νο-
μάδες μητέρες να συνεχίζουν τα παιδιά τους το σχολείο μετά το δημοτικό. 
Αντίθετα, ζητούσαν πλήρη εκπαίδευση. Λίγες είπαν ότι ήθελαν να μάθουν 
τα παιδιά τους μόνο να διαβάζουν και να γράφουν, ενώ πολλές εξέφρασαν 
την επιθυμία να συνεχιστεί η εκπαίδευσή τους. Για παράδειγμα, μια μητέ-
ρα είπε:  

Θέλω τα παιδιά μου να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν και να μορ-
φωθούν και θέλω να συνεχίσουν στο γυμνάσιο για να μπορέσουν να βρουν 
δουλειά. Πρέπει να πάνε γυμνάσιο και να μπορούν να τα βγάλουν πέρα μό-
να τους. Σήμερα είναι σημαντικό τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο. Δεν ήταν 
έτσι, αλλά αλλάζουν οι καιροί. Πολλές οικογένειες νομάδων θέλουν να μπο-
ρούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στη δουλειά και να έχουν μια καλή δου-
λειά, γι’ αυτό πρέπει να έχεις προχωρήσει στο σχολείο. 

Πολλές μητέρες αναγνώρισαν ότι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και 
των προβλημάτων στη νομαδική εργασία, τα παιδιά τους θα είχαν λιγο-
στές ευκαιρίες στο μέλλον να κερδίσουν το ψωμί τους από τα παραδοσια-
κά επαγγέλματα. Έτσι, έπαιζαν οι ίδιες ενεργό ρόλο ως προς την εκπαίδευ-
σή τους. Τα στήριζαν στο σπίτι, αλλά δραστηριοποιούνταν και στο σχολεί-
ο, διεκδικώντας την αλλαγή στην εκπαίδευσή τους. Παρόλο που κάποιες 
δεν ήξεραν ανάγνωση και γραφή, ωστόσο ενθάρρυναν τα παιδιά τους να 
μελετούν για το σχολείο και πολλές φορές πλήρωναν και ιδιαίτερα μαθή-
ματα για να τα βοηθήσουν. Μ’ αυτή την έννοια, έβλεπαν τη μακροπρόθε-
σμη αξία που θα μπορούσε να προσφέρει η εκπαίδευση στα παιδιά.  

Παρόλο που εγώ δεν έχω πάει σχολείο, προσπαθώ και βοηθώ τα παιδιά να 
τα πηγαίνουν καλά στο σχολείο, γιατί ξέρω ότι θα πρέπει να πάνε και να 
βρουν δουλειές. Κι όταν μπορούμε, μερικές φορές πληρώνω κάποιο δάσκα-
λο ή κάποια δασκάλα να έρθει και να τα βοηθήσει με τα μαθήματα ή αν  
έχουν να δώσουν εξετάσεις.  

Οι μητέρες είχαν συνειδητοποιήσει ότι στις παρούσες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες τα παιδιά τους έπρεπε να λάβουν ένα είδος εκπαί-
δευσης ούτως ώστε να μπορέσουν να προοδεύσουν στην αγορά εργασίας 
και να βγάλουν το ψωμί της οικογένειας. Σε άλλες περιπτώσεις, οι μητέρες 
επέτρεπαν στις κόρες τους να μην κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αν εί-
χαν διάβασμα για το σχολείο.  

Αν η Aimee [κόρη] έχει να κάνει τα μαθήματά της, της λέω να τα κάνει γιατί 
ξέρω ότι είναι σημαντικό να έχει τους βαθμούς της για να βρει τουλάχιστον 
καμιά δουλειά. Οι δουλειές του σπιτιού μπορούν να περιμένουν. 
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Οι Τσιγγάνες και νομάδες μητέρες ασχολούνται με την εκπαίδευση των 
παιδιών τους διατηρώντας ενεργητικό και ηγετικό ρόλο στη ζωή τους και 
κυνηγώντας ευκαιρίες για τη μόρφωσή τους. Υπερασπίζονται τα παιδιά 
τους και τα ενθαρρύνουν να συνεχίσουν ακόμη και στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση (Khambhaita & Bhopal, 2013). Επειδή οι ενέργειές τους συχνά 
θεωρούνται εχθρικές και αντίθετες στις επιθυμίες των σχολείων, αυτά συ-
χνά τις αγνοούν ή δεν τις παίρνουν στα σοβαρά (σε σύγκριση, για παρά-
δειγμα, με μη Τσιγγάνες και μη νομάδες γυναίκες της μεσαίας τάξης).  
Ωστόσο, οι Τσιγγάνες και νομάδες μητέρες θέλουν τα παιδιά τους να έχουν 
ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Τα υπερασπί-
ζονται και τα προετοιμάζουν να επιβιώσουν σε ρατσιστικά, εχθρικά περι-
βάλλοντα τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο (Chapman & Bhopal, 
2013). 

Για να εφαρμόσουν ενταξιακές πρακτικές, τα σχολεία πρέπει να δουν 
πώς μπορούν να στηρίξουν καλύτερα τις οικογένειες που πέφτουν θύματα 
ρατσισμού και διακρίσεων σε καθημερινή βάση, ιδίως εκείνες που παρα-
μένουν περιθωριοποιημένες στην ευρύτερη κοινωνία, όπως οι οικογένειες 
Τσιγγάνων και νομάδων. 
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Η έννοια της διαλογικότητας: Από τη θεωρία στη σχολική πράξη  

Το παρόν κείμενο μέσα από την κριτική ανάγνωση της σχετικής βιβλιο-
γραφίας και τη σκιαγράφηση του κυρίαρχου γλωσσοδιδακτικού λόγου,1 
δηλαδή την παρουσίαση κάποιων βασικών θέσεων που προσδιορίζουν 
την έννοια του σχολικού γραμματισμού στην ελληνική πραγματικότητα 
και νοηματοδοτούν τις προτεινόμενες από τα γλωσσικά εγχειρίδια πρα-
κτικές καλλιέργειας της γλωσσικής και κειμενικής ικανότητας των μαθη-
τών/ριών, επιχειρεί να διαγράψει ένα διαφορετικό πλαίσιο παραδοχών, 
έναν εναλλακτικό λόγο για τη γλωσσική διδασκαλία. Θέτοντας στο επί-
κεντρο την μπαχτινιανή έννοια της διαλογικότητας (Bakhtin, 1981, 
1986), ο λόγος αυτός διαπλέκει κυρίαρχες οπτικές με φωνές και νοήματα 
από τις τοπικές κοινότητες, με στόχο να δημιουργηθούν στις σχολικές 
τάξεις εγγράμματες διαδικασίες που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών/ριών και κυρίως αυτών που 
προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Τα ειδικά στοιχεία του 
λόγου αυτού συζητούνται στο παρόν κείμενο. Ανάμεσα στα κεντρικά 
προς διερεύνηση ερωτήματα (θεωρητικά και παιδαγωγικά) είναι τα εξής: 
Πώς ορίζεται η έννοια της διαλογικότητας στη γλωσσοδιδακτική βιβλιο-

1  Η διάκριση σε texts και Discourses (κείμενα και Λόγους) αξιοποιείται κυρίως από κριτικά 
προσανατολισμένες μελέτες της γλώσσας και επικοινωνίας. Ο όρος Λόγος (με Λ κεφαλαί-
ο) χρησιμοποιείται για να δηλώσει ευρύτερες ιδεολογικές παραδοχές που διαποτίζουν τη 
γλωσσική χρήση σε τοπικά πλαίσια. Αν και στη βιβλιογραφία ο όρος απαντά με μικρό αλ-
λά και κεφαλαίο αρχικό γράμμα, κατά τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί η χρήση του μικρού 
λ. Η επιλογή αυτή υιοθετείται και στο παρόν κείμενο.  
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γραφία; Τι σηματοδοτεί η αξιοποίησή της σε ετερογενείς σχολικές τάξεις, 
δηλαδή σε τάξεις με μεικτό μαθητικό πληθυσμό;  

H έννοια της διαλογικότητας έχει μεταφραστεί στη γλωσσοδιδακτική 
βιβλιογραφία μ’ έναν εξαιρετικά στενό τρόπο, που κυρίως επικεντρώνεται 
στις επικοινωνιακές στρατηγικές –στον διάλογο– διαμέσου των οποίων 
ο/η εκπαιδευτικός συνομιλεί με τα παιδιά (Mercer & Littleton, 2007). Το 
παρόν κείμενο επιχειρεί πρώτον να αναδείξει μια ευρύτερη οπτική της έν-
νοιας αυτής, που στηρίζεται στη διαλεκτική σχέση των νοημάτων που δο-
μούνται στις σχολικές κοινότητες με τις ιδεολογίες εν λειτουργία στην κοι-
νωνία, και στη συνέχεια να καταδείξει τις παιδαγωγικές της συνεπαγωγές.  

Η αξιοποίηση της διαλογικότητας μας βοηθά να σκιαγραφήσουμε μια 
πολυεπίπεδη προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης στις σχολικές τά-
ξεις, που δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον στην ελληνική βιβλιογραφία. 
Μια πτυχή της έννοιας αυτής αφορά τις συνδέσεις ή τις διακειμενικές  
αλυσίδες (Fairclough, 2003) που δημιουργούνται ανάμεσα σε κείμενα, 
 αναγνωστικά και συγγραφικά γεγονότα. Κάθε κείμενο ή εκφώνημα (ut-
terance), σύμφωνα με τον Bakhtin (1981, 1986), είναι διαλογικό, δηλαδή 
συμμετέχει σαν κρίκος σε μια διαλογική αλυσίδα (Fairclough, 2003) και 
απαντά σε προηγούμενα και επόμενα κείμενα. Ωστόσο, οι συνδέσεις ανά-
μεσα στα διάφορα στοιχεία της αλυσίδας αυτής δεν συνιστούν ουδέτερες 
επιλογές. Απηχούν γενικότερους γλωσσοδιδακτικούς λόγους που νοημα-
τοδοτούν και διαποτίζουν τις καθημερινές δράσεις των ατόμων. Επομένως 
η δεύτερη συγκροτησιακή πτυχή της διαλογικότητας αφορά διασυνδέσεις 
μεταξύ των πρακτικών που δομούνται σε επιμέρους κοινότητες και των 
ιδεολογικών νοημάτων που βρίσκονται σε ισχύ στην ευρύτερη κοινωνία.  

Με ποιο τρόπο οι δύο αυτές εκφάνσεις της έννοιας της διαλογικότη-
τας μπορούν να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις σε προβλήματα που 
αντιμετωπίζει καθημερινά ο/η εκπαιδευτικός σε μεικτές σχολικές κοινό-
τητες; Πώς μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τη μαθησιακή διαδικασία 
και να συμβάλουν στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων λειτουργικού 
γραμματισμού (π.χ., ανάγνωση και κατανόηση απλών κειμένων); Τα  
ερωτήματα αυτά τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό παιδαγωγικών δράσεων 
στο πλαίσιο του Προγράμματος για την εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις 
περιφέρειες Ανατολικής, Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης που 
υλοποιήθηκε την περίοδο 2010-2014. Μεταξύ άλλων, διερευνήθηκαν τα 
εξής: Μέσα από ποιες παιδαγωγικές πρακτικές μπορεί το σχολείο να δι-
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ευκολύνει τη μετάβαση παιδιών Ρομά από τις τοπικές τους κοινότητες, 
που δεν συνάδουν με την εγγράμματη κουλτούρα του σχολείου, προς τη 
σχολική κοινότητα; Πώς τα παιδιά αυτά, που θεωρείται ότι απέχουν ή ότι 
υιοθετούν μια αποστασιοποιημένη οπτική, μπορούν να βοηθηθούν ώστε 
να εκφράσουν νοήματα μέσα από εργαλεία (γλωσσικά, κειμενικά, πολυ-
σημειωτικά) που προκρίνει το σχολείο ως σημαντικά; 

Διαπλέκοντας την κριτική μελέτη της γλωσσικής χρήσης με στοιχεία 
από κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, που τονίζουν την κοινωνική 
φύση της μαθησιακής διαδικασίας (Pérez et al., 1998· Rogoff, 1990· 
Vygotsky, 1978), ο εναλλακτικός –διαλογικά προσανατολισμένος–γλωσ-
σοδιδακτικός λόγος θέτει ως στόχο τη διεύρυνση των γλωσσικών γνώ-
σεων και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/ριών μέσα από 
την ενεργό εμπλοκή τους σε ποικίλες εγγράμματες δραστηριότητες. Μά-
λιστα, και σε αντίθεση με κεντρικές παραδοχές του κυρίαρχου λόγου, που 
συναρτά την αναγνωστική και συγγραφική «απειρία» των παιδιών από 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες κυρίως με τις περιορισμένες δραστηριότητες 
γραμματισμού που υλοποιούνται στο οικογενειακό τους περιβάλλον 
(Purcell-Gates, 1996· Sénéchal, LeFreve, Thomas & Daley, 1998), η εναλ-
λακτική προσέγγιση τονίζει την ανάγκη να διερευνηθεί και το σχολικό 
περιβάλλον ως κοινωνικοπολιτισμική κοινότητα και βαθιά πολιτικό 
πλαίσιο. Θέτει ερωτήματα όπως: Πώς αναδύεται η αναγνωστική επάρ-
κεια ή η συγγραφική ανεπάρκεια των μαθητών/ριών; Ποιο δίκτυο γεγο-
νότων γραμματισμού (Street, 1995, 2005a,b) οργανώνεται στις σχολικές 
τάξεις και ποια η συμβολή του στη διαμόρφωση των εγγράμματων ταυ-
τοτήτων που προσδίδονται στους μαθητές/ριες;  

Επιπλέον, με αφετηρία προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στην Κριτική 
Ανάλυση Λόγου (εφεξής ΚΑΛ) και αφορούν τη διαλεκτική σχέση των επι-
μέρους λεξικογραμματικών επιλογών με ευρύτερα κοινωνικά νοήματα και 
ιδεολογίες (Fairclough, 1989, 1992, 2003), το παρόν κείμενο για την κατα-
νόηση της ιδεολογικής φύσης του σχολικού γραμματισμού στηρίζεται στην 
εξής παραδοχή: Οι σχολικές πρακτικές (από τον τρόπο επιλογής κειμένων 
μέχρι τη διαμόρφωση αναγνωστικών και συγγραφικών συνεδριών) δεν 
συνιστούν ουδέτερες διαδικασίες, αλλά πολιτικές πράξεις. Αυτές αναδύο-
νται μέσα από τον διάλογο των ατόμων –μαθητών/ριών και εκπαιδευτι-
κών– με κοινωνικά νοήματα, παιδαγωγικούς λόγους και ιδεολογίες που 
αφορούν τη γλώσσα και τη διδακτική της. Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται 
πως μέσα από το δίκτυο των κειμένων που επιλέγουν τα μέλη της σχολι-
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κής κοινότητας και μέσα από το είδος των διεπιδράσεων που δομούν, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές/ριες παρέχουν ενδείξεις για το πώς τοποθε-
τούνται απέναντι τόσο στις γνώσεις που συνεισφέρει ο καθένας και η 
καθεμιά στη σχολική κουλτούρα όσο και στους γλωσσοδιδακτικούς λό-
γους και γενικότερα στις ιδεολογίες που κυριαρχούν στην κοινωνική 
πραγματικότητα. 

Ποιες είναι οι παιδαγωγικές συνέπειες των θεωρητικών αυτών παρα-
δοχών; Τι είδους αλλαγές εισάγουν σε μεικτές σχολικές κοινότητες; Η κυ-
ρίαρχη γλωσσοδιδακτική οπτική θεωρεί ότι η γεφύρωση τοπικής κοινό-
τητας και σχολείου μπορεί να επιτευχθεί απλώς με την ενίσχυση της λο-
γικής του σχολείου και την αυστηρή εφαρμογή μιας άνωθεν προτεινόμε-
νης σειράς οδηγιών. Σε ριζική αντίθεση, ο εναλλακτικός λόγος δίνει έμ-
φαση στην αλλαγή των παραδοσιακών ρόλων και στη διαμόρφωση μα-
θητών/ριών και εκπαιδευτικών ως κριτικά εγγράμματων υποκειμένων. 
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, αποσπασματικές ρυθμίσεις δεν επαρ-
κούν. Απαιτείται, πρώτον, αναπλαισίωση του συνόλου των πρακτικών 
που προτείνουν τα γλωσσικά εγχειρίδια. Αν δεχτούμε ότι τα εγχειρίδια 
δεν συνιστούν ουδέτερα πλαίσια πληροφοριών για τη γλώσσα, τότε αξί-
ζει να διερευνήσουμε αν αυτά που χρησιμοποιούνται στο ελληνικό περι-
βάλλον διευκολύνουν ή αποκλείουν την πρόσβαση των μαθητών/ριών 
(και κυρίως μαθητών/ριών Ρομά αλλά και παιδιών από άλλες κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες) σε πτυχές του σχολικού γραμματισμού.  

Δεύτερον, απαιτείται επανασύλληψη του ρόλου του/της εκπαιδευτικού 
ως δημιουργικού υποκειμένου που μέσα από κύκλους αναστοχαστικών 
διαδικασιών καλείται να μετασχηματίσει τη μονολογική κουλτούρα της 
τάξης προς κατευθύνσεις που ενδυναμώνουν τη φωνή όλων των παιδιών. 
Όπως θα καταδειχτεί παρακάτω, ο διάλογος, με την έννοια της δημιουργι-
κής αλληλεπίδρασης νοημάτων και φωνών, μπορεί να απαντήσει με ικα-
νοποιητικό τρόπο στις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες της σχολικής κοινό-
τητας. Επιπλέον, μπορεί να διαμορφώσει σκαλωσιές (Sharpe, 2008) που 
διευκολύνουν και την κατάκτηση των πτυχών λειτουργικού γραμματισμού 
που προτάσσει το ελληνικό σχολείο.  

Γραμματισμοί και σχολική εκπαίδευση 

Oι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία 15 χρόνια στον χώρο της 
γλωσσοδιδακτικής έχουν διευρύνει σημαντικά τον στόχο της γλωσσικής 
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διδασκαλίας. Η αρχική έμφαση στη γλώσσα ως δομή και χρήση έδωσε τη 
θέση της στην καλλιέργεια του γραμματισμού (literacy). Ο όρος γραμματι-
σμός αρχικά χρησιμοποιήθηκε –με μια στενή ανάγνωση– για κείμενα και 
διαδικασίες (π.χ., κατανόηση και παραγωγή κειμένων) που αφορούν τον 
γραπτό λόγο. Ωστόσο, έκτοτε έχουν αναδυθεί ευρύτερες αναγνώσεις και 
έχουν προταθεί ποικίλα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν καταδείξει πλέ-
ον την κοινωνική φύση του γραπτού αλλά και του προφορικού λόγου. Η 
αρχική έμφαση στα γλωσσικά χαρακτηριστικά αντικαταστάθηκε από τη 
διερεύνηση της συλλειτουργίας τους στο πλαίσιο διάφορων πεδίων κοι-
νωνικής ζωής (ή κειμενικών κοινοτήτων). Αναφορά αξίζει να γίνει, π.χ., σε 
θέσεις που έχουν προταθεί από τον κλάδο των Νέων Σπουδών Γραμματι-
σμού (New Literacy Studies, [Street, 1995, 2005a,b]), οι οποίες οδήγησαν 
στον επαναπροσδιορισμό του γραμματισμού ως διαδικασίας με ποικίλες 
εκφάνσεις (π.χ., σχολικός, οικογενειακός, ακαδημαϊκός γραμματισμός/ 
γραμματισμοί). Οι γραμματισμοί αυτοί απηχούν τρόπους χρήσης της γλώσ-
σας, της ανάγνωσης και της γραφής κοινωνικά και τοπικά σημαίνοντες 
(Rose & Martin, 2012). Παράλληλα ο νεότερος κλάδος της πολυτροπικής ση-
μειωτικής (Kress & van Leeuven, 2006) πρότεινε μια πιο διευρυμένη προ-
σέγγιση της γλώσσας ως σημειωτικού συστήματος. Μάλιστα, όπως έχει κα-
ταδειχτεί, μέσα από τη συλλειτουργία ποικίλων σημειωτικών πόρων (οπτι-
κών αναπαραστάσεων, κεφαλαιογράμματης γραφής, χρώματος, ήχου, διά-
ταξης πληροφοριών κτλ.) δομούνται αναπαραστατικά νοήματα, κοινωνικές 
σχέσεις και ταυτότητες (Royce & Bowcher, 2007· Unsworth, 2000).  

Ωστόσο, αν και αναδεικνύουν την κοινωνική πλαισίωση της γλώσσας, 
οι προτάσεις αυτές, δεν απηχούν απαραίτητα ένα κοινό πλαίσιο παραδο-
χών για τις μαθησιακές διαδικασίες που μπορεί να οργανωθούν με στόχο 
την καλλιέργεια της ανάγνωσης και της παραγωγής κειμένων (προφορι-
κών και γραπτών, μονοτροπικών και πολυσημειωτικών) σε διάφορα πεδία 
κοινωνικής δράσης. Δεν είναι σπάνιο, π.χ., να προωθείται η καλλιέργεια 
πολυσημειωτικών κειμένων σε σχολικά πλαίσια μέσα από δασκαλοκεντρι-
κές πρακτικές και μεταβιβαστικού τύπου λογικές. Ποια οπτική μπορεί ε-
πομένως να προσφέρει χρήσιμα εργαλεία για την καλλιέργεια του σχολι-
κού γραμματισμού σε μεικτές σχολικές κοινότητες; 

Μια σύνθετη κοινωνικοπολιτισμική σύλληψη της κειμενικής επικοινω-
νίας διατυπώθηκε από τη Νέα Ρητορική, μια σχολή που έχει διαμορφωθεί 
στις ΗΠΑ και τον Καναδά (Bazerman, 1988, 2004· Berkenkotter & Huckin, 
1995· Prior, 1998· Smart, 2006). Η προσέγγιση αυτή δεν εξετάζει τα κείμε-
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να ή τα κειμενικά είδη ως μεμονωμένες δομές, αλλά ως συστατικά οργα-
νωμένων συνόλων (που έχουν αποδοθεί ως κειμενικό σετ [genre set] ή κει-
μενικό σύστημα [genre system] [Bazerman, 2004]).2 Διαπλέκοντας κον-
στρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης με εθνογραφικές αναλύσεις των κειμε-
νικών κοινοτήτων, η Νέα Ρητορική προσέγγισε τον γραμματισμό ως κοι-
νωνική πράξη και πρακτική, ως πλέγμα στάσεων, νοημάτων και ταυτοτή-
των που δομούνται και αναδομούνται καθώς τα άτομα επικοινωνούν μέσα 
από κειμενικά είδη. Η μάθηση του γραμματισμού μιας κοινότητας συνιστά 
σταδιακή διαδικασία οικειοποίησης των κειμενικών της ειδών. Αυτά νοού-
νται ως εργαλεία κοινωνικής δράσης που χρησιμοποιούν τα μέλη μιας κοι-
νότητας για την οργάνωση της καθημερινής ζωής και πράξης τους.  

Τα εργαλεία που προτείνει η Νέα Ρητορική είναι κυρίως εθνογραφικά. 
Η κατανόηση ωστόσο των ιδεολογικών νοημάτων που δομούνται στις κοι-
νότητες δεν μπορεί να αναδειχτεί αν η εκάστοτε κοινότητα μελετάται  
αποκομμένη από το ευρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο και την αλληλεπίδρασή 
της με αυτό. Μια τέτοια διαλεκτική οπτική εισάγει η ΚΑΛ (βλ. Wodak & 
Meyer, 2001): ορίζει τη γλωσσική χρήση ως το αποτέλεσμα επιλογών από 
ένα σύνολο λόγων που μέσα από την αρμονική τους συνύπαρξη ή την  
αντιθετική τους οργάνωση δομούν αναπαραστάσεις της κοινωνικής πραγ-
ματικότητας (Fairclough, 1989, 1992, 2003). Η γλώσσα με την ευρύτερη 
έννοια –οι επικοινωνιακές στρατηγικές, οι κειμενικές επιλογές, οι τρόποι 
οργάνωσης πληροφοριών, διάταξης σημειωτικών πόρων κτλ.– δεν εκλαμ-
βάνεται πλέον ως το μέσο για την αναφορά σε μια στατική και παγιωμένη 
πραγματικότητα, αλλά ως το εργαλείο για τη δόμησή της. Παράλληλα, μέ-
σα από τις γλωσσικές και σημειωτικές αυτές επιλογές επαναπροσδιορίζο-
νται κοινωνικές σχέσεις (φιλίας, ισότητας, απόστασης κτλ.) μεταξύ ομιλη-
τών-συγγραφέων και αποδεκτών. 

Οι ποικίλες αυτές προσεγγίσεις της γλώσσας και των κειμενικών ειδών 
συνέβαλαν στην ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσοδιδακτικών πρακτικών, 
που σε γενικές γραμμές μπορούν να υπαχθούν στις παιδαγωγικές του λει-
τουργικού (Baynham, 1995) και κριτικού γραμματισμού (Freire & Macedo, 
1987· Kostouli & Stylianou, 2012· Κωστούλη & Στυλιανού, 2013). Κεντρικό 
στοιχείο διαφοροποίησης είναι η έννοια του κειμένου που προωθεί η κά-
θε οπτική, και κατ’ επέκταση ο διαφορετικός στόχος που τίθεται για τη 

2 Για μια άλλη λογική απόδοσης των σχέσεων μεταξύ των κειμενικών ειδών βλ. σχολή Αυ-
στραλίας (Rose & Martin, 2012), όπου τα κειμενικά είδη του σχολικού γραμματισμού 
συνδέονται σε «οικογένειες» που συναρτώνται με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα  
(ιστορία, φυσικές επιστήμες κτλ.).  
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γλωσσική διδασκαλία. Στον λειτουργικό γραμματισμό τα κείμενα εκλαμ-
βάνονται ως γλωσσικές και κειμενικές δομές που συντίθεται από επιμέ-
ρους στοιχεία τα οποία μπορούν να κατατμηθούν και να διδαχτούν στα-
διακά. Αντιθέτως, στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού τα κεί-
μενα συνιστούν ολιστικά γεγονότα, δημιουργικές συνθέσεις ποικίλων 
σημειωτικών πόρων που λειτουργούν ως φορείς ή ακριβέστερα ως εν-
δείκτες ιδεολογιών.  

Τι συνεπαγωγές έχουν οι έννοιες αυτές για τη γλωσσοδιδακτική πράξη 
σε μεικτές σχολικές κοινότητες; Πώς συμβάλλουν στον μετασχηματισμό 
της σχολικής ζωής προς κατευθύνσεις πολυφωνικές που συμπεριλαμβά-
νουν με δημιουργικό τρόπο τα ενδιαφέροντα όλων των παιδιών; Πώς στο 
πλαίσιο αυτό συνυπάρχουν και συλλειτουργούν ο λειτουργικός και ο κρι-
τικός γραμματισμός;  

Στη συνέχεια, μέσα από μια συστηματική μελέτη των γλωσσικών εγχει-
ριδίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφονται οι βασικές θέσεις της 
διαλογικής οπτικής. Η πρόταση αυτή συνενώνει τον λειτουργικό και τον 
κριτικό γραμματισμό με στόχο να καταδείξει πώς η διαπλοκή τους μπορεί 
να συμβάλει στη ριζική αλλαγή της σχολικής κουλτούρας, έτσι ώστε αυτή 
να αξιοποιήσει με δημιουργικό τρόπο φωνές και οπτικές που δεν αναγνω-
ρίζονται επαρκώς στην καθημερινή σχολική πράξη.  

Μοντέλα σχολικού γραμματισμού στην ελληνική πραγματικότητα 

Στο πρόγραμμά μας για τα παιδιά Ρομά, ως σημείο εκκίνησης για την κα-
τανόηση της φύσης του σχολικού γραμματισμού στην ελληνική εκπαί-
δευση επιλέξαμε τα γλωσσικά εγχειρίδια (σε συνδυασμό βέβαια με το 
αναλυτικό πρόγραμμα) και θέσαμε τις εξής ερωτήσεις: Ποιος/Ποιοι είναι 
ο στόχος/ οι στόχοι της γλωσσικής διδασκαλίας; Βάσει ποιας οπτικής 
διαρθρώνονται τα γλωσσικά εγχειρίδια στην πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση; Ακολουθούν μονολογικές προσεγγίσεις δίνοντας έμ-
φαση στην αναπαραγωγή παγιωμένων νοημάτων ή αναδεικνύουν ως ζη-
τούμενο τη δημιουργικότητα των μαθητών/ριών (αλλά και των εκπαι-
δευτικών); Ποιες δυνατότητες παρέχουν σε μαθητές/ριες από διάφορες 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (παιδιά αλλοδαπά, Ρομά κτλ.) ώστε να οι-
κειοποιηθούν την κουλτούρα του σχολικού γραμματισμού;  

Προφανώς η απάντηση στα ερωτήματα αυτά απαιτεί λεπτομερή ανά-
λυση της δομής της κάθε ενότητας, καθώς και διερεύνηση των διακειμενι-
κών συνδέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ενοτήτων ενός εγχειριδί-
ου αλλά και μεταξύ εγχειριδίων διαφορετικών τάξεων. Ωστόσο, είναι ση-
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μαντικό στο σημείο αυτό –και με δεδομένο τον περιορισμό στην έκταση 
του παρόντος κειμένου– να καταγράψουμε τα βασικά εργαλεία μέσω των 
οποίων μπορούμε να αναγνώσουμε τη δομή των επιμέρους ενοτήτων. Μια 
και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνεται η μετάβαση σε γλωσσικά  
απαιτητικές μορφές κειμενικής χρήσης, στο παρόν κείμενο επικεντρωνό-
μαστε στα εγχειρίδια αυτά. Θεωρούμε ότι κεντρικής σημασίας ζήτημα είναι 
μέσα από την προτεινόμενη οργάνωση στόχων και δραστηριοτήτων να 
κατανοήσουμε τις οδούς πρόσβασης των μαθητών/ριών στη σχολική 
γνώση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 3η ενότητα (με τίτλο «Ταξίδι 
στον κόσμο της φύσης») από το εγχειρίδιο της Α’ Γυμνασίου. 

Στην εν λόγω ενότητα τα παιδιά καλούνται να κατακτήσουν ποικίλους 
στόχους. Μια πρώτη περιγραφική αποτύπωση του τρόπου συσχέτισής 
τους οδηγεί στις ακόλουθες παρατηρήσεις: Εισάγονται τρία κειμενικά είδη 
ως «βασικά», η περιγραφή, η αφήγηση και το επιχείρημα, ενώ γύρω από το 
καθένα καταγράφονται εναλλακτικά δομικά σχήματα με στόχο πιθανότα-
τα να κατανοηθεί η ποικιλομορφία με την οποία απαντούν αυτά τα κειμε-
νικά είδη στην κοινωνία. Επιπλέον, εισάγονται κάποια γραμματικά στοι-
χεία (π.χ., η χρήση του αορίστου στα αφηγηματικά κείμενα) ως τυποποιη-
μένοι ενδείκτες της δομής τους. Τέλος, γύρω από τα τρία κειμενικά είδη 
αναπτύσσεται η περίληψη. Προβάλλεται ως δορυφορικό κειμενικό είδος, 
μια και για να παραχθούν περιληπτικά κείμενα χρειάζεται οι μαθητές/ριες 
να αντλήσουν στοιχεία από τα αρχικά κείμενα και να τα οργανώσουν με 
τρόπους που θα περιγράψουμε στη συνέχεια.  

Με δεδομένο αυτό το πλαίσιο στόχων, αξίζει να διερευνήσουμε πώς 
ιεραρχούνται οι διαφορετικές εκφάνσεις της κειμενικής γνώσης που κα-
λούνται να κατακτήσουν τα παιδιά. Τίθενται θεωρητικά αλλά και παιδα-
γωγικά ζητήματα. Πώς συνδέονται τα εν λόγω κειμενικά είδη; Πώς γίνε-
ται η μετάβαση από αυτά που είναι περισσότερο οικεία στα παιδιά και 
γλωσσικά πιο απλά (αφήγηση, περιγραφή) σε άλλα πιο σύνθετα και 
γλωσσικά πιο απαιτητικά (όπως είναι το επιχείρημα); Τι είδους υποβοη-
θητικές σκαλωσιές οικοδομούνται έτσι ώστε να οδηγηθούν οι μαθη-
τές/ριες στην κατάκτηση των στρατηγικών παραγωγής και κατανόησής 
τους; Πώς εισάγεται και αναπτύσσεται ο ρόλος του στενού και ευρύτε-
ρου πλαισίου στη διαμόρφωση της δομής και των λεξικογραμματικών 
επιλογών στα εν λόγω κειμενικά είδη;  

Ως προς το πρώτο ζήτημα, που αφορά την εισαγωγή και την ανάπτυξη 
των «βασικών» κειμενικών ειδών, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ενότητα 
στηρίζεται σε μια κατεξοχήν παραθετική παρουσίαση τριών κειμενικών 
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ειδών με στόχο την κατανόηση της δομής τους. Η δομή αυτή παρουσιάζε-
ται με δύο τρόπους: (α) μέσα από πίνακες που απηχούν παγιωμένες κωδι-
κοποιήσεις του κάθε κειμενικού είδους και (β) μέσα από την εισαγωγή και 
διδακτική αξιοποίηση ενός επιπλέον κειμενικού είδους, της περίληψης.  

Συγκεκριμένα: Η δομή του κάθε κειμενικού είδους διδάσκεται μέσα 
από παγιωμένες κατηγορίες που έχουν επισημανθεί στη σχετική βιβλιο-
γραφία. Το εγχειρίδιο φαίνεται να υιοθετεί κεντρικές παραδοχές της κει-
μενοκεντρικής προσέγγισης και μάλιστα να απηχεί πιστά τις θέσεις του 
αυτόνομου μοντέλου (που προσεγγίζει τη γλώσσα και επομένως και τα 
κειμενικά είδη ως αποπλαισιωμένες κατασκευές). Για παράδειγμα, η δο-
μή του αφηγηματικού κειμένου παρουσιάζεται μέσα από κάποιες τυπο-
ποιημένες κατηγορίες που έχουν προταθεί για ένα είδος αφηγηματικών 
κειμένων, τα παραμύθια, παρά το γεγονός ότι η σχετική βιβλιογραφία 
έχει αναδείξει μια ποικιλία αφηγηματικών ειδών (Γεωργακοπούλου, 
2006· Αρχάκης & Τσάκωνα, 2011). Επίσης, τα κείμενα που παρατίθενται 
ως εκφάνσεις των τριών κειμενικών ειδών χαρακτηρίζονται από τρόπους 
πληροφοριακής οργάνωσης οι οποίοι δεν επιβεβαιώνουν τα σχήματα που 
προβάλλουν οι πίνακες της εν λόγω ενότητας ως πρότυπα. Οι διαφορο-
ποιήσεις δεν αναδεικνύονται, αλλά ούτε και ερμηνεύονται. Για να γίνει 
κατανοητή η ποικιλομορφία αυτή, έπρεπε τα εγχειρίδια να ακολουθή-
σουν έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των κειμενικών ειδών, προσ-
διορίζοντάς τα ως πλαισιωμένες δομές.  

Επιπλέον, όπως σημειώθηκε, παράλληλα με τα τρία κειμενικά είδη ει-
σάγεται κι ένα ακόμη ως δορυφορικό, η περίληψη. Ωστόσο αναγορεύεται 
υπόρρητα σε κείμενο κεντρικής σημασίας, αφού η παραγωγή μιας αποτε-
λεσματικής περίληψης (ενός κειμένου που συμπυκνώνει ένα αρχικό αφη-
γηματικό, περιγραφικό και επιχειρηματολογικό κείμενο) υποδηλώνει κα-
τά βάση την κατανόηση της δομής του αρχικού κειμένου. Η εξοικείωση 
ωστόσο των παιδιών με την περίληψη γίνεται μέσα από την προβολή κά-
ποιων στοιχείων των αρχικών κειμένων. Το εν λόγω εγχειρίδιο θεωρεί ως 
προαπαιτούμενες για τη δόμηση ενός περιληπτικού κειμένου δύο δρα-
στηριότητες: (α) τον εντοπισμό της δομής του αρχικού κειμένου (βλ. και 
McGee, 1982· Meyer, Brandt & Bluth, 1980) και (β) την επισήμανση των 
μηχανισμών συνοχής που φανερώνουν με σαφήνεια τη μετάβαση από τη 
μια δομική κατηγορία στην άλλη.  

Ωστόσο, η παραθετική λογική της ενότητας αποσιωπά το γεγονός ότι 
η περίληψη –π.χ., ενός επιχειρηματολογικού κειμένου– αποτελεί μια πολύ 
πιο σύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει την εξοικείωση των παιδιών με 
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γλωσσικά απαιτητικές επιλογές –όπως είναι οι ονοματικές φράσεις και οι 
τρόποι οργάνωσης πληροφοριών. Αυτές δεν συλλειτουργούν απλώς με 
τα συνδετικά στοιχεία, αλλά επιτελούν πιο ουσιαστικό ρόλο στη σήμανση 
της δομής ενός επιχειρήματος. Ο εντοπισμός τους απαιτεί την ενδελεχή 
κατανόηση των αναφορικών και καταφορικών σχέσεων που αναπτύσ-
σονται σ’ ένα κείμενο. Αυτοί οι τρόποι κειμενικής εμβάθυνσης παρουσιά-
ζονται ως δεδομένοι, ενώ δεν είναι. Συνιστούν μάλιστα κομβικό στοιχείο 
του απαιτητικού ύφους του σχολικού γραμματισμού, και κυρίως των ε-
πιχειρηματολογικών κειμένων που στηρίζονται στην αφαιρετικότητα 
(Schleppegrell, 2004). Το ελληνικό σχολείο οφείλει να καλλιεργήσει το 
ύφος αυτό με συστηματικό τρόπο και ποικίλες πρακτικές και όχι (όπως 
συμβαίνει στην 3η ενότητα) να το χρησιμοποιεί ως σημείο εκκίνησης για 
την καλλιέργεια άλλων κειμενικών στρατηγικών.  

Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας, αν και συσχετίζεται με τα εν λό-
γω κειμενικά είδη, δεν οδηγεί σε κατανόηση της λειτουργικής της διάστα-
σης. Σ’ ένα παραμύθι η επιλογή του παρατατικού και του αορίστου δεν γί-
νεται τυχαία (βλ. και Κωστούλη, 2013). Όταν εμφανίζεται εντός της εξέλι-
ξης της δράσης (βασικής δομικής κατηγορίας σ’ ένα αφηγηματικό κείμενο, 
βλ. Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999), η εναλλαγή αυτή απηχεί και δομεί 
τα διαφορετικά είδη πληροφοριών (περιγραφικών και αφηγηματικών) 
που επιθυμεί να μεταδώσει ο/η αφηγητής/ρια. Μια τέτοια επισήμανση 
ωστόσο απουσιάζει από την ενότητα.  

Τι προτείνουμε; Η αξιοποίηση της έννοιας της διαλογικότητας μας βο-
ηθά να κατανοήσουμε τις αδυναμίες στον τρόπο ανάπτυξης μιας ενότη-
τας. Η μπαχτινιανή λογική προσφέρει το αντίβαρο στην παραθετική 
συσσώρευση ασύνδετων δραστηριοτήτων. Τονίζει την ανάγκη δόμησης 
μιας διαλογικής αλυσίδας που θα αναγνωρίζει και θα διερευνά τις τροχιές 
αλληλεπίδρασης μεταξύ στόχων, δραστηριοτήτων και κειμενικών ειδών. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση: Προκειμένου οι μαθητές/ριες να οδηγη-
θούν σε βαθύτερη κατανόηση των κειμενικών ειδών και του πλαισιωμέ-
νου τους χαρακτήρα, είναι σημαντικό η ενότητα να αναπτυχθεί γύρω από 
ένα «κεντρικό» κειμενικό είδος. Όμως, με βάση ποια κριτήρια μπορεί να 
επιλεγεί ένα κειμενικό είδος ως κεντρικό;  

Με δεδομένη την εισαγωγική φύση της ενότητας του βιβλίου και με βάση 
την πλούσια βιβλιογραφία για τον ρόλο των αφηγηματικών κειμένων στην 
οργάνωση και δόμηση της εμπειρίας ενός ατόμου (Αρχάκης & Τσάκωνα, 
2011· Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999· De Fina, 2003), μπορεί να υπο-
στηρίξει κανείς μια διαβαθισμένη παρουσίαση: να εκινήσει μια ενότητα με 
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τις αφηγήσεις ως κεντρικό κειμενικό είδος, ενώ η περιγραφή και το επιχεί-
ρημα να εισαχθούν και να αξιοποιηθούν ως περιφερειακά κειμενικά είδη.  

Επιπλέον, η διάκριση σε κειμενικά είδη και κειμενικούς τύπους που γί-
νεται στη βιβλιογραφία (Paltridge, 2001) –διάκριση που δεν αξιοποιεί το 
εγχειρίδιο–, συνιστά χρήσιμο εργαλείο για την ανάγνωση της κειμενικής 
ποικιλίας. Μέσα από τον εγκιβωτισμό διαφόρων επιμέρους δομών ή κειμε-
νικών τύπων μπορούν να ανακύψουν σύνθετα κειμενικά είδη. Μια και σε 
αφηγηματικά κείμενα είναι δυνατόν να συνυπάρχουν εγκιβωτισμένα ως 
κειμενικοί τύποι τα περιγραφικά κείμενα και τα επιχειρήματα, είναι σημα-
ντικό να προηγηθεί η κατανόηση των αφηγηματικών κειμένων (όχι βέβαια 
μέσα από τυποποιημένες, ομοιόμορφες δομές) και των λειτουργιών που 
αυτά επιτελούν στην κοινωνία, πριν εστιάσουν και εντρυφήσουν οι μαθη-
τές/ριες στον κοινωνικό ρόλο επιχειρηματολογικών κειμένων.  

Οι μεικτές σχολικές κοινότητες ως διαλογικές κοινότητες  
γραμματισμού 

Βάσει των παραπάνω, φαίνεται ότι τα εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας 
στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση προωθούν ως επί το πλείστον 
μονολογικές οπτικές για τη γλώσσα και τα κειμενικά είδη, δηλαδή οπτικές 
που παραγνωρίζουν τις ποικίλες τοπικά εδρασμένες εκφάνσεις τους. Πα-
ράλληλα, οι μαθησιακές διαδρομές που προτείνονται δεν φαίνεται να διευ-
κολύνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες στην κατάκτηση και τη λειτουρ-
γική αξιοποίηση των κειμενικών ειδών/τύπων. Ποιες εναλλακτικές επιλο-
γές έχει, ωστόσο, ένας/μια εκπαιδευτικός; Πώς μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν τα εγχειρίδια αυτά σε τάξεις με μεικτό μαθητικό πληθυσμό, ώστε να 
βοηθήσουμε μαθητές/ριες Ρομά;  

Όπως έχει καταδειχτεί (Μητακίδου & Τρέσσου, 2011), τα παιδιά Ρομά 
έρχονται στις σχολικές κοινότητες με τη δική τους φωνή (που έχει αναδυ-
θεί μέσα από αλληλεπιδράσεις με τα άτομα της τοπικής κοινωνίας) και με 
γλωσσικές εμπειρίες που δεν ταυτίζονται με τις εμπειρίες γραμματισμού 
άλλων ομάδων, ενώ είναι και ριζικά διαφορετικές από εκείνες που προτεί-
νει το σχολείο. Για τα παιδιά Ρομά, η μετάβαση στο σχολείο σημαίνει μετά-
βαση σε μια κουλούρα που δεν αναγνωρίζει τη δική τους φωνή, που αξιο-
λογεί τη γλωσσική τους έκφραση με βάση μόνο τις έννοιες του σωστού και 
του λάθους, που θεωρεί ότι η γραμματική, η ανάγνωση και η γραφή είναι 
απλές, ουδέτερες δεξιότητες που κατακτώνται μέσα από συστηματική δι-
δασκαλία μιας συγκεκριμένης ύλης. Επομένως, οι όποιες γλωσσικές δυ-
σκολίες τους αποδίδονται στην «τεμπελιά» τους. Πώς μπορούν επομένως 
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τα παιδιά αυτά να κατακτήσουν τις απαιτητικές πρακτικές των σχολικών 
εγχειριδίων που έχουν περιγραφεί στην προηγούμενη ενότητα; 

Προφανώς η εξοικείωση των παιδιών Ρομά με την κουλτούρα του σχο-
λείου δεν μπορεί να συντελεστεί αν το ίδιο το σχολείο αγνοεί ή υποτιμά τις 
γνώσεις τους. Επιπλέον, με το να επιμένει σε δραστηριότητες λειτουργικού 
γραμματισμού (όπως ο χωρισμός ενός κειμένου σε παραγράφους, η σύντα-
ξη περίληψης ή πλαγιότιτλων) αποκομμένες από τη λειτουργική τους αξία, 
το σχολείο ενισχύει την αποστασιοποίηση των μαθητών/ριών Ρομά από 
τη σχολική γνώση.  

Τι προτείνουμε; Η σχετική βιβλιογραφία δίνει χρήσιμες πληροφορίες 
για τις γεφυρωτικές διαδικασίες που μπορεί να οικοδομηθούν σε σχολικές 
κοινότητες. Αξίζει ενδεικτικά να αναφερθούν μελέτες σχετικά με την κατά-
κτηση της γλώσσας των φυσικών επιστημών (Gibbons, 2003) που κατέ-
δειξαν ότι η χρήση του εξειδικευμένου επιστημονικού λόγου μπορεί να ενι-
σχυθεί μέσα από γεφυρωτικές διαδικασίες. Οι εκπαιδευτικοί εισάγουν και 
επανεισάγουν νέους όρους, εντάσσουν και διαπλέκουν στοιχεία του επι-
στημονικού λόγου με το καθημερινό λεξιλόγιο των μαθητών/ριών, έτσι 
ώστε να οδηγηθούν τα παιδιά σταδιακά στη συστηματική χρήση του επι-
στημονικού λόγου και στην υποβάθμιση της καθημερινής, ανεπίσημης 
γλώσσας. Οι γεφυρωτικοί αυτοί μηχανισμοί ανάμεσα στους διάφορους 
γραμματισμούς (π.χ., στον γραμματισμό της τοπικής κοινότητας και τον 
σχολικό γραμματισμό) δεν υφίστανται στην ελληνική εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα (βλ. Κωστούλη, 2011). Στο σχολείο οι κυρίαρχες πρακτικές 
στηρίζονται σε λογικές του τύπου «τι δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά», 
«τι δεν μπορούν να υλοποιήσουν από τον σχολικό γραμματισμό», χωρίς να 
αναγνωρίζεται ότι πολλά προβλήματα δημιουργούνται ακριβώς λόγω του 
αποπλαισιωμένου τρόπου με τον οποίο διδάσκεται η γλώσσα.  

Ο εναλλακτικός –διαλογικός– λόγος, ξεκινώντας από την αντίστροφη 
λογική, ότι κάθε παιδί γνωρίζει πράγματα που έχει κατακτήσει από την 
τοπική του κοινότητα, υποστηρίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός πλούσιου 
σε ερεθίσματα μαθησιακού περιβάλλοντος που αναγνωρίζει τις εμπειρίες 
όλων των παιδιών. Στο πλαίσιο του πολυφωνικού αυτού σύμπαντος, η  
ανάγνωση και η γραφή αξιοποιούνται ως εργαλεία ερμηνείας και κατανό-
ησης του κόσμου και ως μέσα επανεγγραφής του ρόλου των παιδιών Ρομά 
στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα. Ο/η εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να 
εμπλουτίσει το σχολικό εγχειρίδιο μέσα από έρευνα που μπορεί να πραγ-
ματοποιήσει μαζί με τα παιδιά για την επισήμανση καταστάσεων της κα-
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θημερινής τους ζωής τις οποίες θα αξιοποιήσει ως υλικό γραμματισμού 
(βλ. Curry & Bloome, 1998). Ως περιεχόμενα μαθημάτων προτείνουμε:  

• τα δικαιώματα των παιδιών, με αφορμή διάφορες παγκόσμιες ημέρες, 
• τις εμπειρίες των ίδιων των παιδιών,  
• τις ανάγκες και τις αναζητήσεις των μαθητών/ριών,  
• κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα (ρατσισμός, πόλεμος, ειρήνη, εκ-

παίδευση, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός κ.ά.), 
• θέματα που ανακύπτουν από την επικαιρότητα και κεντρίζουν τη δι-

ερευνητική στάση των παιδιών, 
• τη συμβουλευτική για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων που 

βιώνουν οι οικογένειες Ρομά στους καταυλισμούς –π.χ., έκδοση βι-
βλιαρίων ασθενείας, δημόσιων εγγράφων κτλ.– και που εντάσσονται 
σε ευρύτερες ενότητες (βλ. και Κωστούλη & Χατζηνικολάου, 2014). 

Επιπλέον υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

• το περιεχόμενο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,  
• φωτογραφίες που μαρτυρούν τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών 

Ρομά στους καταυλισμούς, 
• γεγονότα της επικαιρότητας (από εφημερίδες και περιοδικά),  
• επιστημονικά άρθρα, ποιήματα, λαϊκοί μύθοι από διάφορες χώρες 

(βλ. και Κωστούλη & Χατζηνικολάου, 2014).  

Ο εμπλουτισμός των σχολικών κειμένων με υλικό από τις τοπικές κοι-
νότητες σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των μαθητών/ριών σε μια ποικι-
λία δικτύων μάθησης (άλλα σχολεία, χώροι εργασίας, επαφή με την κοινω-
νία, με κινήματα, φορείς κτλ.) δεν αναδομεί απλώς την έννοια του προφο-
ρικού και γραπτού λόγου ως μέσων δράσης και διεκδίκησης· συμβάλλει 
καθοριστικά στον μετασχηματισμό της μονότονης, μεταβιβαστικού τύπου 
σχολικής διαδικασίας σε ζωντανή και δημιουργική πράξη διαλόγου·  
εμπλουτίζει, διαμορφώνει και εντέλει μετασχηματίζει την κουλτούρα του 
σχολείου μέσα από θεματικές που απαντούν σε βασικά ερωτήματα των 
ίδιων των μαθητών/ριών. Ειδικότερα, οι προτάσεις μας για την ανάγνωση 
και τη γραφή συνοψίζονται ως εξής:  

Ως προς τις αναγνωστικές πρακτικές  

Ο παραδοσιακός λόγος προσεγγίζει την ανάγνωση ως διαδικασία κατανό-
ησης του νοήματος ενός κειμένου μέσα από τον εντοπισμό της δομής, των 
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συνδετικών φράσεων ή του βασικού του λεξιλογίου. Αντίθετα, η διαλογική 
οπτική επαναπροσδιορίζει την κατανόηση ως το αποτέλεσμα μιας διερευ-
νητικής διαδικασίας με στόχο την κατανόηση των ιδεολογιών που υιοθετεί 
ρητά ή υπόρρητα ο/η συγγραφέας του κειμένου. Η κατανόηση ενός κειμέ-
νου μπορεί να διευκολυνθεί και μέσα από τη συσχέτισή του με άλλα κείμε-
να (και με πολυτροπικό υλικό) που απηχούν παρόμοιους ή και ριζικά δια-
φορετικούς λόγους γύρω από ένα θέμα.  

Η γλωσσοδιδακτική αυτή λογική είναι πλαισιωμένη (δηλαδή αντλεί από 
τη ζωή των παιδιών και συνδυάζει ερωτήματα που έχουν θέσει τα ίδια τα 
παιδιά), νοηματοδοτούμενη (τα παιδιά έχουν λόγο να ανατρέξουν σε κεί-
μενα που αναφέρουν ή ερμηνεύουν τις εμπειρίες τους) και καλλιεργεί την 
ενεργό εμπλοκή των παιδιών με τη μάθηση, μια και οδηγεί σε ποικίλες εγ-
γράμματες πρακτικές για την επίτευξη κοινωνικών δράσεων. Η επιλογή 
και η συζήτηση των κειμένων, π.χ., μπορεί να γίνει με συνεργατικό τρόπο. 
Σε αντίθεση με τη δασκαλοκεντρική οπτική, που αποσκοπεί στην εξαγωγή 
του «σωστού» νοήματος του κειμένου, η συζήτηση των μελών της κοινό-
τητας με το/τα εκάστοτε κείμενο/κείμενα μπορεί να αναδείξει ποικίλα 
νοήματα. Καθώς συζητούν τα νοήματα αυτά και προσπαθούν να τεκμη-
ριώσουν τις απόψεις τους, οι μαθητές/ριες μαθαίνουν να εντοπίζουν έν-
νοιες και πληροφορίες, να επισημαίνουν το «βασικό» γι’ αυτούς/ές λεξιλό-
γιο, να αξιοποιούν ενδείκτες, όπως τον τίτλο του κειμένου ή τους υπότιτ-
λους για να προβλέψουν το περιεχόμενο, να αξιοποιούν οπτικές αναπαρα-
στάσεις ή εικόνες για να προσεγγίσουν τις θέσεις του/της συγγραφέα και 
να διερευνήσουν τη συνάφειά τους με τη δική τους ζωή.  

Τα παιδιά μπορεί να επανέρχονται ανά διαστήματα στα κείμενα και να 
τα διερευνούν σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς να ακολουθούν μια γραμμική, 
άνωθεν επιβαλλόμενη πορεία, που απαιτεί να δοθούν απαντήσεις σε ερω-
τήματα που θεωρεί σημαντικά ο/η εκπαιδευτικός ή το εγχειρίδιο. Μέσα 
από τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές/ριες κατανοούν ότι δεν υπάρχουν  
«άπειροι/ες» αναγνώστες/ριες, αλλά αναγνώστες/ριες που είτε προσεγγί-
ζουν το κείμενο χωρίς ερωτήματα (άρα και χωρίς ενδιαφέρον) είτε δεν το 
έχουν συνδέσει επαρκώς με τον δικό τους κόσμο. Μια και δεν υπάρχει ένα 
προαποφασισμένο νόημα, το κείμενο δεν φοβίζει πλέον, αλλά συνιστά  
αφορμή για συζήτηση, ενώ η ανάγνωση οδηγεί στην καλλιέργεια ποικίλων 
αναγνωστικών στρατηγικών. Μπορεί να διαβάσει κανείς ένα κείμενο δια-
γώνια, να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία, να αξιοποιήσει τον τίτλο ή τις 
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εικόνες του για να διατυπώσει υποθέσεις, τις οποίες στη συνέχεια, καθώς 
εμβαθύνει στο κείμενο, μπορεί να επιβεβαιώσει ή να ανασκευάσει. 

Ως προς την παραγωγή γραπτού λόγου 

Ο διαλογικός γλωσσοδιδακτικός λόγος στηρίζεται στη θέση ότι η κατά-
κτηση του γραπτού λόγου και των διάφορων κειμενικών ειδών δεν μπο-
ρεί να προκύψει μέσα από καθαρά ποσοτικές διαδικασίες. Προτείνουμε 
λοιπόν να μεταστραφεί το ενδιαφέρον από τη θέση ότι «όσα περισσότε-
ρα κείμενα γράφει κάποιος/α τόσο πιο πολύ βελτιώνεται στον γραπτό 
του/της λόγο» σε περισσότερο ποιοτικές προσεγγίσεις. Με άλλα λόγια, 
είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι η παραγωγή ενός γραπτού κειμέ-
νου είναι μια σταδιακή διαδικασία που καλλιεργείται όταν τα παιδιά –
χωρίς τα πιεστικά περιθώρια των 15 λεπτών– επικεντρωθούν και αφιε-
ρώσουν χρόνο σε επιμέρους διαδικασίες, προ-συγγραφικές και μετα-
συγγραφικές. Αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη συζήτηση του θέ-
ματος, τη συνεργασία με άλλα άτομα για τη γλωσσική διατύπωση των 
προσχεδίων, τις διαρκείς αλλαγές τους υπό το πρίσμα του πραγματικού 
ακροατηρίου, με τελικό στόχο να αναδειχθούν οι θέσεις, η φωνή ή η  
οπτική του παιδιού ως κοινωνικού υποκειμένου.  

Η παραγωγή του γραπτού λόγου, σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, είναι 
κάτι ευρύτερο από τη συνήθη σχολική πρακτική, που συνίσταται στην  
αναπαραγωγή ενός κειμενικού είδους μέσα από παραγράφους και κανόνες 
γραμματικής. Τα δομικά σχήματα ενός κειμενικού είδους μπορούν βεβαίως 
να δοθούν αρχικά ως υποβοηθητική σκαλωσιά, αν αυτό κριθεί απαραίτη-
το, και σταδιακά να αφαιρούνται. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση συνιστούν 
το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι μαθητές/ριες προκειμένου να μιλήσουν 
για τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις θέσεις τους. Οι μαθητές/ριες Ρο-
μά μέσα από υποβοηθητικές σκαλωσιές μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
κειμενικά είδη για να στραφούν στην πραγματικότητά τους, να γράψουν 
γι’ αυτή (στην αρχή επιγραμματικά, σταδιακά με πιο διευρυμένο τρόπο) 
και να την κατανοήσουν. Με βάση τη λογική αυτή, ακόμη κι αν εκκινούν 
από απλές και σύντομες φράσεις, αυτές καθίστανται σημαντικές μια και 
εκφράζουν τη στάση τους –τη δική τους φωνή– απέναντι σ’ ένα θέμα που 
τα ενδιαφέρει και τα αφορά. Τα παιδιά στο πλαίσιο αυτό μαθαίνουν να 
λειτουργούν ως ενεργοί πολίτες που μέσα από τον γραπτό λόγο μπορούν 
να παρεμβαίνουν στην τοπική ή ευρύτερη κοινωνία, με εργαλείο την αλλη-
λεγγύη και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  
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Για να επιτευχθούν βεβαίως τα παραπάνω, απαιτείται η ενδυνάμωση 
όχι μόνο των μαθητών/ριών αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών, δη-
λαδή η καλλιέργεια της ικανότητάς τους για κριτική αποτίμηση του τρό-
που με τον οποίο δομούν τη σχολική τάξη σε κοινότητα γραμματισμού. 
Χρειάζεται να είναι σε θέση να κατανοούν πώς τα κείμενα αλλά και οι πρα-
κτικές που υιοθετούν γύρω από την ανάγνωση και παραγωγή κειμένων 
συμβάλλουν στο να αναδειχθεί η σχολική τάξη σε μια μονολογική ή διαλο-
γική κοινότητα –σε μια κοινότητα που συνομιλεί (ή δεν συνομιλεί) με την 
τοπική κοινωνία και αναγνωρίζει (ή αποσιωπά και καταπνίγει) τη φωνή 
και τις οπτικές κάποιων μαθητών/ριών.  

Συμπέρασμα 

Το παρόν κείμενο προσπάθησε να διαγράψει τα βασικά συστατικά ενός 
νέου –διαλογικά προσανατολισμένου– γλωσσοδιδακτικού λόγου και να 
καταδείξει πώς κεντρικές παραδοχές του μπορεί να αξιοποιηθούν για να 
μετασχηματίσουμε τη μονολογική και δασκαλοκεντρική οπτική που κυρι-
αρχεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προς πιο δημοκρατικές κατευ-
θύνσεις. Αν και γνωστά στην παιδαγωγική βιβλιογραφία, τα στοιχεία που 
συνθέτουν την εναλλακτική αυτή προσέγγιση έχουν μελετηθεί διάσπαρτα. 
Στο παρόν κείμενο επιχειρήθηκε να αναδειχτεί ο βασικός ιστός που δεν 
συνενώνει απλώς θεωρητικά εργαλεία από διαφορετικές ερευνητικές κα-
τευθύνσεις, αλλά νοηματοδοτεί και τις πρακτικές που οικοδομούνται σε 
μια σχολική κοινότητα. Η έννοια της διαλογικότητας είναι ο βασικός αυτός 
ιστός. 

Οι εκφάνσεις της διαλογικότητας που προτάθηκαν εντάσσονται σε 
δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τη μελέτη του τρόπου συσχέτισης των 
επιτόπιων πρακτικών μεταξύ τους, με στόχο τη διαμόρφωση μιας δια-
λογικής αλυσίδας (Fairclough, 2003). Το κάθε κείμενο, η κάθε αναγνω-
στική ή συγγραφική διαδικασία εκλαμβάνεται ως πλαισιωμένη δομή 
που απαντά σε προηγούμενες επιλογές και θέτει ζητούμενα προς διε-
ρεύνηση από τις επόμενες. Τι συνεπάγεται ωστόσο η διάσταση αυτή για 
τη μελέτη των μεικτών σχολικών κοινοτήτων; Πώς μπορεί να αξιοποιη-
θεί στη γλωσσική διδασκαλία;  

Όπως έχει καταδειχτεί στο παρόν κείμενο, ως βάση για τη διδασκαλία 
και τη μάθηση στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι η θεμα-
τική ενότητα που προτείνει ένα σύνολο αποσυνδεδεμένων μεταξύ τους 
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δραστηριοτήτων. Μια πρόταση επομένως που εισηγείται αλλαγή σε κά-
ποιες από αυτές τις δραστηριότητες ενώ διατηρεί ανέπαφη τη λογική της 
ενότητας, προφανώς δεν είναι αρκετά ισχυρή· αυτή από μόνη της δεν  
επαρκεί για να μετασχηματιστεί η διδακτική διαδικασία και να βοηθηθούν 
εκπαιδευτικοί και μαθητές/ριες σε μεικτές κοινότητες. Ακόμη και πιο διευ-
ρυμένες προτάσεις, όπως, η δημιουργία ομάδων συνεργατικής ανάγνωσης 
και γραφής, π.χ., ή η εισαγωγή κειμένων από την τοπική κοινότητα συνι-
στούν ανεπαρκείς επιλογές όταν εισάγονται σε μια κατά τα άλλα δομιστι-
κού τύπου γλωσσική διδασκαλία. Η μάθηση –που απαιτεί εμβάθυνση και 
ποικίλες αλληλεπιδραστικές πρακτικές με το υλικό– δεν επιτυγχάνεται  
όταν η τάξη ακολουθεί μια προδιαγεγραμμένη ύλη και δεν αποκλίνει από 
άνωθεν επιβεβλημένα χρονικά πλαίσια στη διδασκαλία.  

Η έννοια της διαλογικότητας μας βοηθά να προσεγγίσουμε και να διε-
ρευνήσουμε τη μάθηση σε μια τάξη ως διαδικασία πλοήγησης των μαθη-
τών/ριών σ’ ένα διαλογικό σύμπαν ή μακρο-κείμενο που απαιτεί ποικίλους 
τρόπους εμπλοκής τους με τα συστατικά του στοιχεία. Για παράδειγμα, 
μπορούμε να διερευνήσουμε  αν μια εγγράμματη πρακτική (π.χ., συνεδρίες 
ανάγνωσης ή γραφής) συνδέεται με τις προηγούμενες, πώς αξιοποιεί προ-
ϋπάρχουσες γνώσεις, αν τις αναπλαισιώνει ή αν προτείνει εργαλεία που 
διευκολύνουν τα παιδιά στην κατάκτηση επόμενων στόχων (βλ. και 
Kostouli, 2009). Μπορούμε να μελετήσουμε αν δίνεται η δυνατότητα στα 
παιδιά για επιστροφή και εμβάθυνση σε προηγούμενα στοιχεία (στόχους, 
κειμενικά είδη κτλ.) του διαλογικού σύμπαντος. 

Επιπλέον, όπως καταδείχτηκε, οι συνδέσεις που διαμορφώνονται σε  
επιτόπιες πρακτικές δεν είναι ουδέτερες, αλλά απηχούν γενικότερους 
γλωσσοδιδακτικούς λόγους. Οι λόγοι αυτοί νοηματοδοτούν τις καθημε-
ρινές επιλογές και διαποτίζουν τις δράσεις των ατόμων. Βεβαίως, είναι 
απαραίτητο –και αυτό το σημείο τονίστηκε– τα ίδια τα άτομα, εκπαιδευ-
τικοί και μαθητές/ριες, να στέκονται κριτικά ως κοινωνικά υποκείμενα και 
να επαναδομούν τους λόγους αυτούς, δημιουργώντας μέσα από τις επικοι-
νωνιακές τους πρακτικές νέες στάσεις στη γνώση και νέες ταυτότητες, με 
στόχο να ανταποκριθούν καλύτερα στις προκλήσεις που αναδύονται στις 
σχολικές τους κοινότητες. 

Επομένως κάθε πρόταση για τον μετασχηματισμό της σχολικής κουλ-
τούρας στερείται νοήματος αν δεν βλέπει τους μαθητές αλλά και τους/τις 
εκπαιδευτικούς ως ενεργά υποκείμενα και αν δεν τους εξοπλίζει με εργα-
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λεία για την ανάγνωση των δικών τους πρακτικών. Μια και κάθε πρακτική 
απηχεί γενικότερα ιδεολογικά πλαίσια, η αλλαγή στη μαθησιακή διαδικα-
σία δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα από κατανόηση και επανα-
προσδιορισμό των ιδεολογιών τις οποίες υιοθετεί μια σχολική κοινότητα ή 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα.  

Ενδεικτικά, η αξιοποίηση της διαλογικότητας από τον/την εκπαιδευτι-
κό ως εργαλείου για την ανάγνωση της καθημερινής σχολικής πράξης μπο-
ρεί να αποτυπωθεί μέσα από ερωτήσεις όπως:  

• Αν τα κείμενα και οι δραστηριότητες είναι φορείς ιδεολογίας, μια και 
αναπαράγουν ή μετασχηματίζουν κοινωνικά νοήματα, δομούν, ενι-
σχύουν ή μεταλλάσσουν σχέσεις, ποιους λόγους επιτρέπω να εισέλ-
θουν στη σχολική τάξη μέσω των κειμένων, ποιους επιτρέπω να  
αναπτυχθούν περαιτέρω και ποιους αποκλείω από κάθε συζήτηση 
και διερεύνηση; Πώς ερμηνεύω τις διαδικασίες αυτές;  

• Αν οι δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής δομούν ποικίλες δε-
ξιότητες λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού, ποιες δεξιότητες 
προτάσσω στην τάξη μου; Ποιες εγγράμματες ταυτότητες καλλιεργώ 
με τις επιλογές αυτές; Ποιες άλλες θα μπορούσα να αναδείξω; 

• Πώς συνεργάζομαι και βοηθώ τα παιδιά να μεταβούν από τον έναν 
στόχο στον επόμενο; Πώς κάθε δραστηριότητα οδηγεί στις επόμενες 
και πώς αυτές συνδέονται με το προηγούμενο δίκτυο δραστηριοτή-
των; Τι συνέπειες έχουν οι επιλογές αυτές στα παιδιά της τάξης μου;  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετασχηματιστική δράση που προτείνει ο δια-
λογικός λόγος δεν απορρέει απλώς από το ότι ο/η εκπαιδευτικός μέσα 
από παραθετικές, σωρευτικές διαδικασίες συνενώνει την επίσημη φω-
νή του σχολικού γραμματισμού με κάποια στοιχεία από τις τοπικές κοι-
νότητες· αντίθετα, ο μετασχηματισμός της σχολικής τάξης προς διαλο-
γικές κατευθύνσεις είναι μια συνεχής διαδικασία αλληλεπίδρασης με τις 
φωνές και τις οπτικές ποικίλων συναφών φορέων (παιδιών, γονιών, 
σχολικών παραγόντων, της τοπικής αυτοδιοίκησης). Αναδύεται μέσα 
από τη προσπάθεια των μαθητών/ριών και του/της εκπαιδευτικού να 
οικοδομήσουν ένα πολυφωνικό κειμενικό σύμπαν. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο/η εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργεί αναστοχαστικά και να επεμ-
βαίνει αποφασιστικά, μεταλλάσσοντας άνωθεν δοσμένες πρακτικές 
που ενισχύουν ανισότητες. Κεντρικός στόχος της όλης διαδικασίας είναι 
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να ξεφύγουν τα παιδιά Ρομά από την κουλτούρα της σιωπής στην  
οποία πολλές φορές βρίσκονται εγκλωβισμένα, και με εργαλείο τον 
προφορικό και γραπτό λόγο να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους τόσο 
ως παιδιά όσο και ως αναδυόμενοι εγγράμματοι πολίτες.  
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«Παίρνουν τα επιδόματα και κάθονται»: 
Επιδοματικές πολιτικές και Ρομά1 

Σούλα Μητακίδου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

«Παίρνουν τα επιδόματα και κάθονται», «εμείς πληρώνουμε φόρους κι αυτοί 
ζουν από τα επιδόματα», «κάνουν παιδιά για να πάρουν το επίδομα». Αυτές 
είναι μερικές από τις εκφράσεις που συνθέτουν τη δημόσια εικόνα των Ρο-
μά. Το θέμα του παρόντος κειμένου αποτελούν οι κοινωνικές αναπαραστά-
σεις της κυρίαρχης ομάδας σχετικά με την εξάρτηση των Ρομά από τα προ-
νοιακά επιδόματα και την «άσκοπη» και «αδικαιολόγητη» λήψη τους. Είναι 
ένα θέμα που μας ενδιαφέρει από την αρχή της ενασχόλησής μας με την επι-
στημονική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση παι-
διών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που 
αφορά την προσέλκυση των παιδιών Ρομά στο σχολείο, τη σταθερή φοίτη-
σή τους και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, στόχοι 
που αναπόφευκτα το συνδέουν άμεσα με κρίσιμα ζητήματα ανισότητας, 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και είναι σημαντικό στη συγκεκρι-
μένη κοινωνικοπολιτική συνθήκη να στραφεί ο ακαδημαϊκός προβληματι-
σμός και η έρευνα στην ανάλυση των παραπάνω ζητημάτων, διατυπώνο-
ντας με σαφήνεια τις αξιακές και ιδεολογικές παραδοχές της κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να εμπλουτιστούν όχι μόνο οι ερμηνευτικές 
δυνατότητες αλλά και οι επιλογές παρέμβασης.  

1  Για μια διαφοροποιημένη εκδοχή αυτού του κειμένου, βλ. Karagianni, Mitakidou, & 
Tressou, (2013).  
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Με βάση στοιχεία της έρευνάς μας,2 αναπτύσσεται συζήτηση για τη 
συμβολή των επιδομάτων στην οικονομική κατάσταση των οικογενειών 
Ρομά, κάτι που επομένως έχει στενή σχέση με τη φοίτηση ή όχι των παι-
διών στο σχολείο. Παράλληλα, φωτίζοντας την αλήθεια αναφορικά με 
την εξάρτηση των Ρομά από τα επιδόματα, αποσκοπούμε στην αποκατά-
σταση της στρεβλής δημόσιας εικόνας τους, η οποία παραπέμπει σε μια 
ασύδοτη κατάχρηση δημόσιων πόρων από τη μεριά τους. Όπως υποστη-
ρίζει η Fraser (1993: 9), η ανάλυση του πολιτικού φαντασιακού της κοι-
νωνικής πρόνοιας βοηθάει να φωτιστεί η κατασκευή των κοινωνικών 
ταυτοτήτων. Αυτό σημαίνει:  

Να εξετάσεις τους όρους με τους οποίους οι άνθρωποι διαμορφώνουν την 
αίσθηση του εαυτού τους, της αξίας τους, των ελπίδων τους. Αυτό με τη 
σειρά του συνδέεται με τις αντιλήψεις για την ταυτότητα και τη διαφορά: 
Ποιος είναι σαν εμένα και ποιος όχι; Ποιος είναι σύμμαχος και ποιος εχθρός; 
(μετάφραση της συγγραφέως)  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Στο πλαίσιο της δυτικής κοινωνίας και στην πολιτική ρητορική, η συζή-
τηση για την εξάρτηση των ατόμων από τα επιδόματα έχει καταλάβει 
επίμαχη θέση (Fraser, 1989, 1993· Fraser & Gordon, 1994· Harvey & Lind, 
2005). Η ανάγκη –υποστηρίζει ο Foucault (στο Fraser, 1989)– είναι επί-
σης και πολιτικό όργανο, που προετοιμάζεται, υπολογίζεται και χρησιμο-
ποιείται με σχολαστικότητα.  

Η προνοιακή εξάρτηση είναι μια έννοια που ιστορικά γνώρισε ριζικές 
αλλαγές στην πολιτική της χρήση και κατέληξε στην εποχή μας να έχει μό-
νο αρνητικές συνεκδοχές.3 Για παράδειγμα, στην προβιομηχανική του χρή-
ση ο όρος εξάρτηση περιγράφει μια φυσική (όχι αποκλίνουσα) κοινωνική 
σχέση εναρμονισμένη με τις ιεραρχικές σχέσεις εξουσίας της εποχής, χωρίς 
καμία υποτιμητική συνεκδοχή. Η εικόνα αυτή αρχίζει να μεταστρέφεται 
στις αρχές του 20ού αιώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρ-
χές της δεκαετίας του 2000 το θέμα της προνοιακής εξάρτησης τοποθετεί-

2  Αδημοσίευτη ερευνητική αναφορά, Βλάχου, Α., Βιδάλη, Μ., Τρέσσου Ε., Μητακίδου, Σ., 
Καραγιάννη, Π. Ερευνητικά δεδομένα για τις οικογένειες Ρομά της Βόρειας Ελλάδας. Έτος 
διεξαγωγής της έρευνας 2011-2012. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις περι-
φέρειες Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

3  Για μια εμπεριστατωμένη ιστορική επισκόπηση της χρήσης του όρου, βλ. Fraser & Gor-
don, 1994. 
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ται στην πολιτική ατζέντα της Νέας Συμφωνίας [New Deal] (Giddens 1994, 
1998), μέσα από τα κυβερνητικά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, τό-
σο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη, για την πρόληψη και την καταπολέ-
μηση της φτώχειας, της ανεργίας, της σχολικής εγκατάλειψης, της εφηβικής 
μητρότητας, της ανήλικης παραβατικότητας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού των ευάλωτων ομάδων. Κατά τον Giddens (1994: 192), το νέο ανα-
στοχαστικό υποκείμενο, απελευθερωμένο από παραδοσιακές δεσμεύσεις, 
γίνεται «ικανό να μεταφράζει πιθανές απειλές σε ικανοποιητικές προκλή-
σεις», «να μετατρέπει την εντροπία σε μια συνεχή ροή εμπειρίας» και να 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο «ως την ενεργή πρόκληση η οποία παράγει την 
αυτοπραγμάτωση». Με το σκεπτικό αυτό, η αναδιανομή του πλούτου δεν 
διασφαλίζει ευτυχία και οι κοινωνικές παροχές στιγματίζουν ηθικά κάποιες 
ομάδες και αποτελούν την αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού τους (ό.π.).  

Εύστοχα σχολιάζει η Townshend (2009) ότι ο Giddens αποδίδει στο 
κράτος πρόνοιας μια ψυχική παρά οικονομική ιδιότητα. Στο πλαίσιο της 
Νέας Συμφωνίας αναπτύχθηκαν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής με 
σκοπό να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απαλλαγή από την εξάρ-
τηση των επιδομάτων, τονίζοντας την αξία της εργασίας σε αντιδιαστολή 
με την εικόνα των ανέργων και των εξαρτημένων από τα επιδόματα, οι 
οποίοι συγκροτούν την «κατώτερη τάξη» (“underclass”, Giddens 1994, 
1998· Murray, 1984).  

Η έννοια της εξάρτησης, λοιπόν, αξιοποιείται μέσα στα ιδεολογικά συμ-
φραζόμενα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, που αποδίδει τα κοινωνικά 
προβλήματα στα άτομα, προσδιορίζοντάς τα όχι μόνο οικονομικά αλλά και 
ηθικά και ψυχολογικά. Ο όρος αποδίδεται στο άτομο και στη λαθεμένη πο-
ρεία του, ενώ αποσιωπώνται οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που δημι-
ουργούν την εξάρτηση. Η πολιτική αυτή διαμορφώνει και τις αντιλήψεις 
των περισσότερων υπευθύνων για την κοινωνική πολιτική, που συγκλί-
νουν στην άποψη ότι τα επιδόματα περιορίζουν τη ζωή όσων τα λαμβά-
νουν, επειδή προκαλούν έλλειψη κινήτρων για αυτοεξυπηρέτηση και απα-
σχόληση, ενώ παράλληλα στιγματίζουν τα άτομα ηθικά, ψυχολογικά και 
οικονομικά, επιδεινώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την εικόνα τους ως μελών 
της κατώτερης τάξης. Το θέμα σχετίζεται άμεσα με την εκπαίδευση, καθώς 
–όπως τονίζει η Levitas (2004: 223):

η επικέντρωση στη σχολική εγκατάλειψη και τον σχολικό αποκλεισμό, ειδι-
κότερα όταν συνδέονται απερίφραστα με δυνητική και πραγματική εγκλη-
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ματικότητα, σε συνδυασμό με το θέμα της εφηβικής εγκυμοσύνης, ανακα-
λούν στη μνήμη τούς παραδοσιακούς δαίμονες των «επικίνδυνων κοινωνι-
κών τάξεων» –τους οκνηρούς νέους άντρες εγκληματίες και τις νεαρές πα-
ραβάτισσες σεξουαλικά και αναπαραγωγικά. 

Μάλιστα, η αρνητική εικόνα επιτείνεται και από επιστήμες έξω από τις 
κοινωνικές/πολιτικές, καθώς η ιατρική και η ψυχολογία συσχετίζουν την 
εξάρτηση με την ψυχοπαθολογία, με αποκορύφωμα την επινόηση του 
όρου ανωμαλία της εξαρτημένης προσωπικότητας που εισήγαγε η Αμερικα-
νική Ψυχιατρική Εταιρεία το 1980 (Fraser & Gordon, 1994: 326).  

Ο όρος εξάρτηση δεν αναφέρεται ρητά στην ελληνική βιβλιογραφία που 
αφορά θέματα κοινωνικής πολιτικής, υφέρπει όμως στις λέξεις-κλειδιά που 
περιγράφουν τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (ανειδίκευτοι, απαθείς, 
ανεύθυνοι, κατεργάρηδες) καθώς και τα μέτρα για την κοινωνική ένταξή 
τους. Φανερώνεται επίσης σε στάσεις και συμπεριφορές υπαλλήλων κοινω-
νικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων και εκπαιδευτικών) που συχνά 
αντιμετωπίζουν με καχυποψία και δυσπιστία δικαιούχους επιδομάτων, συ-
νήθως μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Solomon, 1987). Ο συσχετισμός 
των ατόμων που εξαρτώνται από την επιδοματική πολιτική με τη νωθρότη-
τα, την παραβατικότητα και την παρανομία τα στιγματίζει και συχνά τα  
εγκλωβίζει σ’ έναν φαύλο κύκλο απομόνωσης και αποκλεισμού, εμποδί-
ζοντας την ενδυνάμωση και απελευθέρωσή τους ώστε να μπορέσουν να 
διεκδικήσουν βασικούς δημόσιους πόρους και να βελτιώσουν τις συνθή-
κες ζωής τους.  

Σύμφωνα με τον Fairclough (1992: 88), οι ιδεολογίες συμβάλλουν 
στην παραγωγή, την αναπαραγωγή και τον μετασχηματισμό των σχέσε-
ων εξουσίας, είναι ενσωματωμένες σε πρακτικές λόγου και έχουν μεγα-
λύτερη ισχύ όταν μετατρέπονται σε «κοινή λογική» και νομιμοποιούνται 
μέσα απ’ αυτήν. Η «κοινή λογική», λοιπόν, που επικρατεί σχετικά με την 
επιδοματική πολιτική είναι ότι αυτή οδηγεί τους ανθρώπους σε νωθρό-
τητα, κοινωνική αδράνεια και κοινωνικό παρασιτισμό. Για τους Ρομά, για 
παράδειγμα, η «κοινή λογική» λέει ότι παρά την κρατική βοήθεια μένουν 
ακόμη σε καταυλισμούς, δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, έχουν 
συχνά παραβατική συμπεριφορά και μένουν προσκολλημένοι σε πολιτι-
σμικές συνήθειες που τους κρατούν στο περιθώριο (π.χ., πρόωρη εργασί-
α, έφηβες μητέρες κτλ.). Ο Fairclough (2005: 79) αφήνει κάποια περιθώ-
ρια αισιοδοξίας για τον κλονισμό αυτών των ισχυρών στερεοτύπων, όταν 
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λέει ότι είναι δυνατόν να ανατραπεί η νομιμοποιημένη κοινή λογική, που 
συντηρεί τις σχέσεις εξουσίας, καθώς η ηγεμονία είναι πάντα ανοιχτή σε 
αμφισβήτηση. Ο λόγος δεν είναι κλειστό ή άκαμπτο σύστημα, είναι ένα 
ανοιχτό σύστημα το οποίο δέχεται επιρροές και μπορεί να αλλάξει μέσα 
από τις πραγματικές ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις.  

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 
η κυρίαρχη εικόνα για την εξάρτηση από την επιδοματική πολιτική. Πρώτα 
θα επιχειρήσουμε μια σύντομη επισκόπηση της κοινωνικής πολιτικής στον 
ελληνικό χώρο και ύστερα, εστιάζοντας συγκεκριμένα στην ομάδα των Ρο-
μά, θα προσπαθήσουμε μέσα από τα ερευνητικά μας αποτελέσματα να 
ανακατασκευάσουμε τη δημόσια εικόνα που επίμονα τους συνοδεύει. 

Χώρα σε κρίση: Το κοινωνικό πρόσωπο της Ελλάδας 

Με βάση την έρευνα των Παπαθεοδώρου & Πετμεζίδου (2004: 329), η Ελ-
λάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών του ευρωπαϊκού νότου (Ισπανία, Ιτα-
λία, Πορτογαλία, Ελλάδα) που έχουν κοινά γνωρίσματα ως προς το κράτος 
πρόνοιας, όπως:  

• καθυστερημένη ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους,
• περιορισμένη διάχυση της αρχής της καθολικότητας,
• υψηλό βαθμό κατακερματισμού και πόλωσης του συστήματος ανα-

πλήρωσης εισοδήματος,
• καθοριστικό ρόλο των πελατειακών και συντεχνιακών σχέσεων,
• μεγάλα κενά κοινωνικής προστασίας,
• ενισχυμένο ρόλο της οικογένειας ως παρόχου κοινωνικής προστασίας.

Στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά φτώχειας στις 
τέσσερις χώρες, τα οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλονταν στις ανεπαρκείς 
κοινωνικές παροχές (μεταβιβάσεις, όπως τις αποκαλούν). Η μείωση του 
ποσοστού φτώχειας που επιφέρουν οι κοινωνικές μεταβιβάσεις/παρο-
χές στην Ελλάδα ήταν μόλις 6,5%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην 
Ε.Ε. ήταν 24,9% (ό.π.).  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν 
αποτελεί πια παράγοντα που προστατεύει αποτελεσματικά από τον κίνδυνο 
της φτώχειας, ιδιαίτερα με τις ραγδαίες αλλαγές που έχει υποστεί ο χάρτης 
απασχόλησης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Συρρίκνωση του κοινωνι-
κού κράτους και απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων (μείωση της πλή-
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ρους απασχόλησης και εμφάνιση νέων, «ευέλικτων» και επισφαλών σχέσε-
ων εργασίας που δεν διασφαλίζουν τα δικαιώματα και την ασφάλεια των 
εργαζομένων) οδηγούν σε επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και αύξηση 
της φτώχειας (Παπαθεοδώρου & Δαφέρμος, 2010α). Σε στοιχεία της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής προκαλεί εντύπωση μια λεπτομέρεια: υπάρχει μια 
αναδυόμενη κατηγορία εργαζομένων, οι «εργαζόμενοι-φτωχοί». Το 13,8% 
των εργαζόμενων με πλήρη απασχόληση (16,4% άντρες και 10,2% γυ-
ναίκες) αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση φτάνει το 29,4% (ΕΛΣΤΑΤ, 
13/9/2012). Σημειωτέο, ότι στα ποσοστά αυτά δεν συνυπολογίζονται 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως οι Ρομά. Μέσα σε δυόμισι χρόνια έγινε 
μια τεράστια αφαίμαξη των εισοδημάτων των εργαζομένων, ύψους 13,2 
δισ. ευρώ, που μετακυλούνται στο κράτος και τις επιχειρήσεις (Μουρίκη 
κ.ά, 2012).  

Η φτώχεια και η ανεργία έχουν συνδεθεί παραδοσιακά με μηδενικά ή 
μειωμένα επίπεδα εκπαίδευσης των κύριων παρόχων των νοικοκυριών 
(Papatheodorou, 2009). Ωστόσο, η άνοδος του επιπέδου εκπαίδευσης του 
πληθυσμού δεν σχετίζεται απαραίτητα με την αύξηση του εισοδήματος και 
τη μείωση της φτώχειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Παπαδοπούλου 
(2004), ενώ μειώθηκε το φαινόμενο της σχολικής διαρροής από την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση, αυτό δεν επηρέασε την πρόσβαση στη μισθωτή ερ-
γασία, η οποία έγινε πιο δυσχερής, και μάλιστα υιοθετήθηκαν «ευέλικτες» 
μορφές απασχόλησης σε βάρος των εργαζομένων. 

Αντίστοιχα, και με την ανεργία να καλπάζει στην Ελλάδα (23,6% στο β΄ 
τρίμηνο του 20124 έναντι 16,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ στις 13/9/2012), ένας 
στους τέσσερις πτυχιούχους είναι άνεργος, ενώ το ποσοστό διαρροής επι-
στημονικού δυναμικού στη χώρα μας έφτασε το 9,5%-11% το 2009-2010 
(Λαμπριανίδης, 2011). Στη σημερινή συγκυρία, που κυριαρχεί η λογική των 
«ευέλικτων» σχέσεων εργασίας, δηλαδή της ανειδίκευτης, χαμηλά αμειβό-
μενης ή/και μερικής απασχόλησης, το ποσοστό των ανέργων με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο (πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μεταπτυχιακά) έχει 
φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των υπερασπι-
στών της Νέας Συμφωνίας, φαίνεται πως η εργασία δεν οδηγεί στην απο-

4  Ποσοστό με αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια: 27,8% το πρώτο τρίμηνο του 2014. 
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μάκρυνση από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά ούτε και η 
εκπαίδευση σε μισθωτή εργασία με δικαιώματα.  

Όπως παρατηρούν οι Παπαθεοδώρου & Δαφέρμος (2010β), στον δη-
μόσιο διάλογο και στην επίσημη κυβερνητική ρητορεία της εποχής κυρι-
αρχεί η άποψη ότι η οικονομική ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας εί-
ναι οι βασικές και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μείωση της φτώχειας. 
Η οικονομική ανάπτυξη, που έχει θεοποιηθεί στη νεοφιλελεύθερη πολιτι-
κή, έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι ικανή να διαφοροποιήσει τα ποσοστά 
φτώχειας. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1990 παρουσίασε 
ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο στις 
χώρες της Ε.Ε., χωρίς όμως αποτελέσματα στο ποσοστό της φτώχειας. Οι 
ερευνητές καταλήγουν συνεπώς στη διαπίστωση ότι «τα επιχειρήματα 
για την οικονομική ανάπτυξη που θα επιφέρει την πάταξη της φτώχειας 
χρησιμοποιήθηκαν για να νομιμοποιηθούν εθνικές και υπερεθνικές πολι-
τικές και επιλογές για τη λιτότητα, την απορρύθμιση των αγορών και την 
επίτευξη μακρο-οικονομικών στόχων» (ό.π.: 58).  

Παρόλο που κάτω από το όριο της φτώχειας βρισκόταν το 22%5 των 
νοικοκυριών, η Ελλάδα παρέμενε και παραμένει η χώρα με το χαμηλότερο 
ύψος και εύρος επιδομάτων στην Ε.Ε. (Παπαθεοδώρου & Πετμεζίδου, 
2004). Κι ενώ η δραματική αύξηση της ανεργίας δημιουργεί νέες αυξημένες 
ανάγκες κοινωνικής προστασίας, στο περιβάλλον της ασφυκτικής λιτότη-
τας που επιβάλλει η οικονομική κρίση επηρεάζεται σοβαρά η βιωσιμότητα 
του κοινωνικού κράτους, το οποίο κινδυνεύει με κατάρρευση αδυνατώ-
ντας να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας 
Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διατήρηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
δικαιοσύνης. Η επιβαλλόμενη λιτότητα σε συνδυασμό με την έντονα προ-
βαλλόμενη κυβερνητική προσπάθεια για πάταξη των καταχρήσεων σε 
προγράμματα κρατικής πρόνοιας (π.χ., συντάξεις σε αποβιώσαντες, σπα-
τάλη σε νοσοκομεία, πανεπιστήμια και γενικά στον δημόσιο τομέα) έχουν 
συντελέσει σε δραματικές περικοπές επιδομάτων.  

Από την άλλη, ενισχύονται πολιτικές που αυξάνουν τα ποσοστά της 
φτώχειας, όπως χρέωση για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περί-
θαλψης και φαρμάκων, έμμεση φορολογία, μείωση των επιδομάτων κα-

5  Τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά είναι ακόμη μεγαλύτερα και παρουσιάζουν αυξητική 
πορεία: 27,6% το 2010, 27,7% το 2011, 31% το 2012 και 34,6% το 2013 (ΕΛΣΤΑΤ, 
12/6/2014). 
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τοικίας και αναπηρίας, κάτι που καταφέρει διπλό χτύπημα στα νοικοκυριά 
που έχουν ήδη πληγεί οικονομικά. Επιπλέον, τα επιδόματα χορηγούνται 
από διαφορετικούς φορείς, με διαφορετικούς και συχνά αντιφατικούς κα-
νόνες. Η επιδοματική πολιτική στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από κατακερ-
ματισμό και ανεπάρκεια. Για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας έχει περιο-
ρισμένη διάρκεια και είναι ανταποδοτικό του επαρκούς ιστορικού ασφά-
λισης (μόνο το 44% των ανέργων το λαμβάνει).6 Ελάχιστη εγγυημένη σύ-
νταξη γενικής εμβέλειας δεν υφίσταται. Το επίδομα αναπηρίας εξαρτάται 
από το είδος της και από τη διάγνωση. Η στεγαστική αρωγή απαιτεί 
ασφάλιση (Ματσαγγάνης, Ferrera, Capucha & Moreno, 2004). Με βάση αυ-
τά, γίνεται φανερό ότι ο ρόλος των επιδομάτων είναι περιθωριακός και 
στην πραγματικότητα οδηγεί σ’ ένα διάτρητο δίχτυ ασφάλειας.  

Οι Παπαθεοδώρου & Δαφέρμος (2010α) τονίζουν την ανάγκη να ανα-
μορφωθεί το σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα στα πρότυπα 
χωρών όπως οι σκανδιναβικές, με επιδοματικές παροχές που δίνονται ανε-
ξάρτητα από τους πόρους των δικαιούχων και που συντελούν ουσιαστικά 
στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι «με την 
παροχή καθολικών επιδομάτων αποφεύγεται ο στιγματισμός, το υψηλό 
γραφειοκρατικό κόστος, η πόλωση, η αδιαφάνεια και η ανάπτυξη πελατει-
ακών σχέσεων, καθώς και η δυσκολία πρόσβασης από αυτούς που τα 
έχουν πραγματικά ανάγκη» (ό.π.: 52).  

Ρομά και επιδοματική πολιτική 

Στο πλαίσιο αυτό, και μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία, θα δούμε 
συνδυαστικά κάποια από τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας για τους 
Ρομά, μιας έρευνας που έγινε για να αποτυπωθεί το κοινωνικό-δημογρα-
φικό προφίλ των οικογενειών τους, αλλά ταυτόχρονα παρέχει και δεδομέ-
να που σχετίζονται με ζητήματα κοινωνικών παροχών και φτώχειας τα 
οποία συζητήθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τέσσερα 
σχετικά ερωτήματα. Το πρώτο αφορά τη λήψη επιδομάτων, το δεύτερο το 
επίπεδο εκπαίδευσης των μελών της οικογένειας, το τρίτο την απασχόλη-
ση των ενήλικων μελών και το τέταρτο τη σίτιση της οικογένειας. Τα δε-
δομένα συλλέχτηκαν μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο όμως, λόγω της 

6  Ποσοστό που έχει μειωθεί πολύ περισσότερο σήμερα. Σύμφωνα με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (19 
Απριλίου 2015), σε σύνολο 1,3 εκατομμυρίων ανέργων μόνο περίπου 158.000 παίρνουν 
επίδομα ανεργίας, δηλαδή ποσοστό 12% (στοιχεία Ιανουαρίου 2015). 
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δυσκολίας να απαντήσουν γραπτά οι συμμετέχοντες/ουσες, εξελίχτηκε σε 
συνέντευξη (πόρτα-πόρτα). Συμμετείχαν 1.666 άτομα (περίπου 80,8% γυ-
ναίκες και 19,2% άντρες), που αντιπροσώπευαν τις οικογένειές τους, δη-
λαδή συνολικά 8.243 άτομα, σε 37 διαφορετικές τοποθεσίες, διασπαρμένες 
σε 10 νομούς ανά την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Μάρ-
τιο του 2011 έως τον Μάρτιο του 2012.  

1. Στο πρώτο ερώτημα, περί κοινωνικών παροχών, οι συμμετέχοντες/
ουσες ανέδειξαν με τις απαντήσεις τους πρώτο σε συχνότητα το επίδομα 
πολυτέκνων, το οποίο λαμβανόταν από το 63,9% του δείγματος. Αναμφί-
βολα η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά είναι πολύτεκνοι. Ακολουθούν, 
με πολύ σημαντική διαφορά, το επίδομα αναπηρίας, του απροστάτευτου 
τέκνου και το σχολικό επίδομα, με ποσοστά 6,5%, 5,7% και 2,9% αντίστοι-
χα. Χαμηλότερη είναι η συχνότητα λήψης των υπόλοιπων επιδομάτων, 
όπως της ανύπαντρης μητέρας (2%), της πρόνοιας (1,3%), της ανεργίας 
(0,3%) και της χηρείας (0,1%). (Πίνακας 1) 

Πίνακας 1. Τύποι επιδομάτων που λαμβάνονται 

Τι επιδόματα έχετε  
συνολικά στο σπίτι; ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Πολυτέκνων 1.066 63,9 

Αναπηρίας    108   6,5 

Απροστάτευτου τέκνου   94   5,7 

Σχολικό   48   2,9 

Ανύπαντρης μητέρας   33   2,0 

Πρόνοιας   21   1,3 

Ανεργίας   4   0,3 

Χηρείας   1   0,1 

Η άποψη λοιπόν ότι οι Ρομά ζουν από τα επιδόματα, τα οποία «ενθαρρύ-
νουν» την κοινωνική αδράνεια και οδηγούν σε κοινωνικό παρασιτισμό, είναι 
φαντασιακή. Οι επιπτώσεις όμως της άποψης αυτής είναι πραγματικές και 
επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Η λογική της (κακής) εξάρτησης από τα 
επιδόματα απομακρύνει την ιδέα της καθολικότητας της κοινωνικής ασφά-
λειας. Μάλιστα, τα στερεότυπα που έχουν επικρατήσει είναι τόσο ισχυρά, 
ώστε διαμορφώνουν τη δημόσια αλλά και την προσωπική εικόνα μελών της 
ομάδας, που συχνά εσωτερικεύουν τις κυρίαρχες απόψεις. Παράλληλα, συμ-
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βάλλουν και στη διάβρωση των σχέσεων μεταξύ των μελών, καθώς ενθαρ-
ρύνεται η δημιουργία μιας κοινωνίας απομονωμένων ατόμων όπου ο ένας 
βλέπει τον άλλον ως απειλή και ως εμπόδιο στους σκοπούς του, γεγονός που 
υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.  

Αντί το δικαίωμα στα επιδόματα να αποτελεί μέρος της ατζέντας για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι κοινωνικές παροχές να χορηγούνται 
χωρίς να πληγώνουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που τις δικαιού-
νται, η δαιμονοποίησή τους διευκολύνει τη «δικαιολογημένη» κατάργησή 
τους. Όπως υποστηρίζει εύστοχα η Fraser (1993), η κοινωνική πρόνοια 
πρέπει να αντιμετωπίζει τους δικαιούχους επιδομάτων ως πολίτες και όχι 
ως πελάτες ή καταναλωτές, πράγμα που συνεπάγεται άρση του τεχνο-
κρατικού μοντέλου επιδοματικής πολιτικής και δημιουργία ενός συστή-
ματος κοινωνικών παροχών με επίκεντρο το δικαίωμα κάθε πολίτη σε 
αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και με τελικό στόχο την κοινωνική ισότητα, 
τη δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή.  

2. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το μορφωτικό επίπεδο όσων ρωτήθη-
καν. Είδαμε παραπάνω ότι στις παρούσες οικονομικές συνθήκες η φοίτηση 
στο σχολείο και η απόκτηση δεξιοτήτων δεν οδηγούν αυτομάτως σε ανά-
λογη επαγγελματική αποκατάσταση. Από την άλλη, βέβαια, τα ποσοστά 
ανεργίας είναι μεγαλύτερα σε άτομα με χαμηλό ή μηδενικό μορφωτικό 
επίπεδο. Η κατανοµή της ανεργίας σε συνάρτηση με το επίπεδο εκπαίδευ-
σης είχε ως εξής το 2012: Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρού-
νταν σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (35,8%). Ακολουθούσαν οι 
απόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης και οι πτυχιούχοι της ανώτερης τεχνο-
λογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (26%). Τα χαμηλότερα ποσοστά πα-
ρατηρούνταν στους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος 
(12,9%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16,2%).7 

Διερευνώντας το μορφωτικό προφίλ του δείγματός μας, διαπιστώσαμε 
ότι το 44% γνωρίζει ανάγνωση/γραφή, το 23% έχει ολοκληρώσει τη φοί-
τηση στο δημοτικό σχολείο, το 4% έχει αποφοιτήσει από το γυμνάσιο και 
το 1,7% από το λύκειο. Όπως είναι φανερό, από τη χαμηλότερη στην υψη-
λότερη βαθμίδα εκπαίδευσης ο αριθμός των αποφοίτων περιορίζεται ση-
μαντικά, και στις ανώτερες βαθμίδες φτάνει να γίνεται έως και ανύπαρ-

7  http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/ 
A0101_SJO01_DT_QQ_02_2012_01_F_GR.pdf 
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κτος, μειώνοντας δραματικά τις πιθανότητες απασχόλησης για τα μέλη της 
κοινότητας Ρομά. (Πίνακας 2)  

Πίνακας 2. Επίπεδο εκπαίδευσης σε κάθε οικογένεια 

Αριθμός 
μελών κάθε 
οικογένειας 
που… 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
γνωρίζουν 
 ανάγνωση 
/γραφή 

ολοκλήρωσαν 
τη φοίτηση 
στο δημοτικό 

ολοκλήρωσαν  
τη φοίτηση  
στο γυμνάσιο 

ολοκλήρωσαν 
τη φοίτηση 
στο λύκειο 

0 19,3 43,8 85,3 93,9 

1 έως 3 53,6 49,2 14,5 6,0 

4 έως 6 24,7 6,5 0,2 0,1 

7 και < 2,3 0,5 0,0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ 99,9 100,0 100,0 100,0 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική εξέταση του μορφωτικού επιπέ-
δου των οικογενειών ανά τύπο γειτονιάς. Φαίνεται ότι στους καταυλι-
σμούς βρίσκουμε τα χαμηλότερα ποσοστά μόρφωσης, τα οποία βελτιώνο-
νται στις περιοχές με ανάμεικτα σπίτια και αυξάνονται ακόμη περισσότερο 
στις περιοχές με συμβατικές κατοικίες.  

3. Το επόμενο ερώτημα διερευνά τον τύπο απασχόλησης των ενηλί-
κων Ρομά. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι μόνο το 45,7% ανέφερε σταθε-
ρή εργασία που διαρκεί όλο τον χρόνο, ενώ για το 9,4% η εργασία είναι 
εποχιακή. Για το 13,9% όσων ρωτήθηκαν η εργασία περιορίζεται σε με-
ρικές μέρες τον μήνα, ενώ το 8,2% ανέφερε ότι εργάζεται ακόμη σπανιό-
τερα. Διαπιστώνουμε ότι το 31,5% απασχολείται εποχιακά ή περιστασι-
ακά. Τέλος, 22,8% δηλώνουν άνεργοι/ες, ποσοστό αντίστοιχο μ’ αυτό του 
γενικού πληθυσμού. (Πίνακας 3)  

Πίνακας 3. Τύπος απασχόλησης 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Όλο τον χρόνο 45,7 

Μερικές μέρες τον μήνα 13,9  

Εποχιακά   9,4 

Σπάνια   4,2 

Άλλη συχνότητα   4,0 
Ποτέ 22,8 
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Το σημαντικό εύρημα εδώ είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό όσων ρω-
τήθηκαν (77,2%) είναι εργαζόμενοι/ες και όχι άνεργοι/ες. Οι διάφορες 
μορφές απασχόλησής τους σχετίζονται παραδοσιακά με τον πληθυσμό 
των Ρομά (αυτοαπασχόληση, ημιπαράνομη, ανασφάλιστη εργασία), αλλά 
και επικρατούν γενικότερα στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή (προσω-
ρινή, επισφαλής και κακά αμειβόμενη εργασία). Άλλος ένας ισχυρός μύθος, 
των «τεμπέληδων» Ρομά που κάθονται και παίρνουν τα επιδόματα, κα-
ταρρίπτεται μέσα από τα δεδομένα αυτά. 

4. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, δεν προκαλεί έκπληξη το εύρημα ότι
το 70% όσων ρωτήθηκαν ανέφερε πως κατά τον τελευταίο μήνα η οικογέ-
νειά του/της δεν διέθετε αρκετά χρήματα για την κάλυψη των αναγκών 
διατροφής. Και εδώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά ανάλογα με τον 
τύπο γειτονιάς: Το μεγαλύτερο ποσοστό αδυναμίας σίτισης καταγράφηκε 
σε όσους/ες διαμένουν στους καταυλισμούς (90,3%), ελάχιστα χαμηλότε-
ρο στις ανάμεικτες γειτονιές (88,5%) και αρκετά χαμηλότερο στις συμβα-
τικές γειτονιές (56%), όπου το ποσοστό όσων δεν ανέφεραν σχετικό πρό-
βλημα φτάνει αισίως στο 44%. (Γράφημα 1) 

Γράφημα 1. Οικονομική αδυναμία σίτισης ανά τύπο γειτονιάς8 

8  Τα τελευταία χρόνια η Eurostat (01/2012) στον δείκτη σχετικής φτώχειας υπολογίζει συ-
μπληρωματικά και δείκτες υλικής αποστέρησης που βασίζονται στη δυνατότητα των νοικο-
κυριών να καλύψουν τις εξής εννιά βασικές ανάγκες: 1) γεύμα με ψάρι ή κρέας κάθε δεύτερη 
μέρα, 2) μια βδομάδα διακοπές τον χρόνο, 3) αντιμετώπιση έκτακτων εξόδων, 4) επαρκή θέρ-
μανση στο σπίτι, 5) αποπληρωμή χωρίς δυσκολίες των τοκοχρεολυσίων, των ενοικίων και 
των λογαριασμών, 6) πλυντήριο, 7) έγχρωμη τηλεόραση, 8) τηλέφωνο και 9) κατοχή αυτοκι-
νήτου. Ένα άτομο (ή νοικοκυριό) θεωρείται ότι βιώνει υλική αποστέρηση όταν δεν έχει τη δυ-
νατότητα να ικανοποιήσει τουλάχιστον τρεις από τις παραπάνω ανάγκες.  
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Συζήτηση 

Συνοπτικά, οι Ρομά απορροφούν μικρό ποσοστό επιδομάτων, είναι στην 
πλειοψηφία τους εργαζόμενοι (συχνά αυτοαπασχολούμενοι ή ημιαπα-
σχολούμενοι) και βιώνουν σε σημαντικό βαθμό υλικές στερήσεις και 
φτώχεια. Γίνεται διακριτό από τα ευρήματά μας –παρόλο που δεν δί-
νουν έμφαση σε καθορισμένους δείκτες με πολύπλοκους φορμαλισμούς 
και μαθηματικούς τύπους για την ανάλυση της οικονομικής ανισότη-
τας– ότι οι οικογένειες των Ρομά δεν σωρεύουν επιδόματα, βρίσκονται 
σε κατάσταση εξαθλίωσης, και η φτώχεια τους εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τη φύση της απασχόλησής τους, που λόγω μακρόχρονων 
μηχανισμών αποκλεισμού από αξιοπρεπείς, κερδοφόρες και νόμιμες 
συνθήκες εργασίας, όπως επίσης και λόγω χαμηλού μορφωτικού επιπέ-
δου, δεν τους εξασφαλίζει βιώσιμο επίπεδο ζωής. 

Η επιβίωση σε αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και η ικανοποίηση βασικών 
οικονομικών και κοινωνικών αναγκών αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέ-
σεις για την ιδιότητα του πολίτη και είναι υποχρέωση του κράτους να τις 
εξασφαλίσει. Ωστόσο, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, η προνοιακή πολιτι-
κή στην Ελλάδα της κρίσης αδυνατεί να αντισταθμίσει τις ρωγμές που 
προκαλεί η πολιτική της λιτότητας, η οποία εξωθεί μεγάλο μέρος του πλη-
θυσμού στην ανεργία και τη φτώχεια. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, μια από τις προτεραιότητές μας ήταν 
να ενημερωθεί και να κινητοποιηθεί ο πληθυσμός των Ρομά αναφορικά με 
τη λήψη των επιδομάτων που δικαιούνταν. Παράλληλα επιδιώχθηκε και η 
τακτοποίηση των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων (εγγραφή σε 
μητρώα, καταλόγους) προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνδεσή τους με 
υπηρεσίες και πόρους (διεκδίκηση επιδομάτων, εγγραφή στα σχολεία). Η 
κινητοποίηση εμπεριείχε στρατηγικές αρχικά για την απελευθέρωση από 
τον κοινωνικό φόβο προς τις υπηρεσίες και δευτερευόντως για την ανά-
ληψη πρωτοβουλιών με στόχο την κάλυψη προσωπικών αναγκών. Πρό-
κειται για μια προσέγγιση που επενδύει στις κοινωνικές σχέσεις και στην 
αλληλεγγύη, με την ελπίδα να διατηρηθεί αδιάσπαστος ο κοινωνικός ιστός.  

Από την αρχή της εφαρμογής του Προγράμματος φροντίσαμε ώστε οι 
συνεργάτες και συνεργάτριές μας στο πεδίο να αλληλεπιδρούν με τον 
πληθυσμό Ρομά μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και όχι μόνο σε επί-
πεδο λόγου, μιας και –όπως επιτυχημένα αναφέρει ο Δουζίνας (2006)– τα 
ανθρώπινα δικαιώματα τις τελευταίες δεκαετίες θεμελιώνονται μόνο 
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στον ανθρώπινο λόγο και όχι σε κάτι πιο στέρεο. Προσπαθήσαμε να διε-
ρευνήσουμε τις επιθυμίες των μελών της κοινότητας και να αντιμετωπί-
σουμε τα ρήγματα των ατομικών ταυτοτήτων χωρίς επικριτική διάστα-
ση, μέσω της διαδικασίας του «εμπεριέχειν», με αναμονή και συγκρότη-
ση. Αναπόφευκτα, ως μέλη της κυρίαρχης ομάδας, φέραμε τα σημάδια 
των προνομίων μας σ’ αυτές τις αλληλεπιδράσεις, αλλά από την άλλη με-
ριά φέραμε και τις γνώσεις και τις προσβάσεις στις πηγές που χρειαζόταν 
ο πληθυσμός (Sleeter & Soriano, 2012).  

Επενδύσαμε στην ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη: η έννοια της προ-
νοιακής εξάρτησης τείνει να ακυρώσει την ιδέα της αλληλεγγύης (Wilde 
2007, στο Sleeter & Soriano, 2012), ακόμη και σε μια παραδοσιακή κοινό-
τητα όπως αυτή των Ρομά. Στην εποχή μας η ιδέα της αλληλεγγύης περνά-
ει κρίση, καθώς η προσωπική επιτυχία προβάλλεται και επαινείται περισ-
σότερο από τον συλλογικό αγώνα και τα επιτεύγματά του. Ωστόσο, σήμε-
ρα όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η 
απάντηση στην επέλαση των νεοφιλελεύθερων ιδεών είναι η αλληλεγγύη 
(Fraser, 1993· Sleeter, 2011· Sleeter & Soriano, 2012).  

Επίλογος 

Η δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύης, ακόμα και στον μικρόκοσμο ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζονται 
πολλές προσπάθειες για να εδραιωθεί η αίσθηση της ομάδας, μέσα από τη 
σύνθεση τόσο διαφορετικών προσωπικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και 
πολιτικών ταυτοτήτων, αλλά και τόσο διαφορετικών αναγκών. Ο διάλογος 
βοηθάει να κλείσουν οι ρωγμές που προκαλούν οι διαφορετικές ταυτότη-
τες και οι ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.  

Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να εκφράσουμε ξεκάθαρα τη δια-
πίστωση ότι στα χρόνια εφαρμογής του Προγράμματος έχουμε εγκατα-
στήσει με τις δράσεις μας ένα στέρεο δίκτυο αλληλεγγύης ανάμεσα στα 
μέλη της ομάδας του Προγράμματος και της κοινότητας των Ρομά. Σίγουρα 
πάντως είναι ένα δίκτυο υπό διαμόρφωση, όπως δείχνουν τα ενθαρρυντι-
κά μηνύματα που μας έρχονται καθημερινά από το πεδίο, τροφοδοτώντας 
την ελπίδα μας και επιτρέποντάς μας να οραματιζόμαστε την ουτοπία.  
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Το κείμενο αυτό παρουσιάζει στοιχεία για την αναπηρία που προέρχονται 
από την αρχική διερεύνηση σε οικογένειες Ρομά και σε σχολεία με μαθητι-
κό πληθυσμό Ρομά στην Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη. Η ανάλυση των δεδομένων της μακροσκελούς μελέτης θίγει ζητή-
ματα που αφορούν την υγεία, την ασθένεια, τη βλάβη και την αναπηρία, 
μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών εμποδίων και των θεσμικών διακρί-
σεων. Επισημαίνονται, επίσης, οι σχέσεις μεταξύ ασθένειας, βλάβης, ανα-
πηρίας και φτώχειας.  

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι μια πρώτη χαρτογράφηση 
των προαναφερθέντων ζητημάτων, που μπορεί να οδηγήσει στην ερμηνεία 
τους και συνακόλουθα στην κοινωνική και εκπαιδευτική παρέμβαση. Τα 
αρχικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα προβλήματα υγείας κυριαρ-
χούν έναντι της ύπαρξης βλάβης καθώς και ότι μια πλειοψηφική ομάδα 
μαθητών/ριών Ρομά παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες. Η φοίτηση των 
εγγεγραμμένων μαθητών/ριών Ρομά με αναπηρία δεν ξεπερνούσε το μισό 
του συνολικού πληθυσμού ανάπηρων παιδιών Ρομά. Τα αρχικά αυτά ευ-
ρήματα συνάδουν με τα ευρήματα μελετών που έχουν διεξαχθεί στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την υγεία των παιδιών Ρομά και τις δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση.  

Ετερότητες, διαχωρισμοί και ρήξη του κοινωνικού ιστού  

Το κείμενο αυτό ξεκινάει με την προσπάθεια να ορίσει τις θεωρητικές εκεί-
νες συντεταγμένες στο πλαίσιο των οποίων θα παρουσιαστεί η γενικότερη 
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εικόνα του υπό πραγμάτευση θέματος. Ακολουθεί η καταγραφή συγκεκρι-
μένων δεδομένων από τη μακροσκελή ερευνητική εργασία στηριγμένη σε 
αυτές τις θεωρητικές συντεταγμένες, η οποία έχει περατωθεί και είχε στό-
χο τη χαρτογράφηση του πληθυσμού Ρομά στην Κεντρική, Δυτική, Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη.  

Όπως διαφαίνεται από τον τίτλο, η έρευνά μας σχετίζεται με τους  
ανάπηρους Ρομά. Δηλαδή, αν ακολουθήσουμε τον κανόνα των αναλυτι-
κών κατηγοριών, αναφερόμαστε σε δύο κοινωνικές κατηγορίες: Η πρώ-
τη, οι Ρομά, ορίζεται με βάση τη φυλή, και η άλλη με βάση την ύπαρξη 
βλάβης, που καθίσταται αναπηρία λόγω των κοινωνικών περιορισμών 
που βιώνει το άτομο. Τα επιστημονικά πεδία που ασχολούνται με την 
κάθε κατηγορία χωριστά είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η ειδική 
αγωγή. Το μεν πρώτο ασχολείται με τα ζητήματα της φυλής και των φυ-
λετικών διακρίσεων, το δε δεύτερο με τα ζητήματα της βλάβης και της 
διάγνωσής της. Κατά την Butler (2008: 320), «είναι ολοφάνερο ότι υπάρ-
χουν σοβαροί ιστορικοί λόγοι για να διατηρηθούν ως ξεχωριστές οι διά-
φορες αναλυτικές σφαίρες, όπως η “φυλή”, η “σεξουαλικότητα” και η 
“έμφυλη διαφορά”». Πράγματι, η έννοια των κοινωνικών κατηγοριών  
έχει μακρά διαδρομή στην κοινωνική ιστορία και πολλοί επιστήμονες 
διάφορων ειδικοτήτων, τις θεωρούν ισχυρό και χρήσιμο εργαλείο για την 
κατανόηση της λειτουργίας του κόσμου. Εντούτοις, αυτός ο επιμεριστι-
κός, εξειδικευμένος τρόπος προσέγγισης, βασισμένος μόνο στο επίπεδο 
της μικροκλίμακας, που ενδυναμώθηκε περισσότερο κάτω από την επί-
δραση των προταγμάτων της μεταμοντέρνας σκέψης, πολλές φορές πα-
ραιτείται από οποιαδήποτε προσπάθεια διασύνδεσης του μέρους με το 
όλον. Aποκόπτει, ενίοτε βίαια, τους «ομφάλιους λώρους» που συνδέουν 
και κυριολεκτικά τροφοδοτούν τα επιμέρους ζητήματα με τη σύνολη κοι-
νωνική πραγματικότητα (Τσουκαλάς, 2010). Με αυτόν τον τρόπο, παρά-
γει κατακερματισμένες ταυτότητες, νέα στεγανά επιστημονικά πεδία, και 
τεχνοκρατικά επαρκείς αλλά κοινωνικά αποστειρωμένους ειδικούς δια-
χείρισης των πεδίων. Πιο συγκεκριμένα, σ’ ένα πολύ μεγάλο εύρος της 
επιστήμης παρατηρείται η κυριαρχία ενός άκρατου και όχι λίγες φορές 
ανορθολογικού ψυχολογο-κεντρικού μεθοδολογικού ατομικισμού, και η 
σχεδόν πλήρης εξαφάνιση των κοινωνικών και ιστορικών δομών από το 
πεδίο έρευνας, ως ζωτικών και αναγκαίων διαμεσολαβητικών εργαλείων 
για την ουσιαστική προσέγγιση των εξεταζόμενων κοινωνικών ζητημά-
των (Αλεξίου, 2008). 
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Πέρα όμως από τις μελέτες θετικιστικού ή μεταμοντέρνου χαρακτήρα 
που χρησιμοποίησαν ως κεντρικό εργαλείο τις κοινωνικές κατηγορίες και 
με αυτόν τον τρόπο αυτές λειτούργησαν στο παρελθόν ως αναπόφευκτη 
και αναγκαία συνθήκη, μια μεγάλη συγκομιδή πληροφοριών και υλικού για 
τις διάφορες κοινωνικές ομάδες, η υλιστική ή η μετα-υλιστική προσέγγιση, 
εστίασε τον φακό των επιστημόνων σε θέματα οικονομίας, κοινωνικών 
δομών, αναδιανομής, διάκρισης, ανισότητας, καταπίεσης και εξουσίας1. 
Τέθηκε δηλαδή το ζήτημα μιας άλλης ανάγνωσης των πεδίων, που δεν  
αφορούσε μόνο τη μεταξύ τους σύγκλιση, αλλά και τους τρόπους με τους 
οποίους η μια αναλυτική κατηγορία μπορεί να συγκροτηθεί με τη διαμεσο-
λάβηση μιας άλλης ως κεντρικού στοιχείου της. Αποτέλεσμα όλης αυτής 
της ερευνητικής και θεωρητικής κινητικότητας εδώ και δεκαετίες γύρω 
από το ζήτημα των κοινωνικών κατηγοριών ήταν το να μπορεί κανείς να 
εντοπίζει κοινές εστιάσεις σε θέματα που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν να 
μην πολυσυνδέονται μεταξύ τους, όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η ομοφυ-
λοφοβία, ο μισαναπηρισμός (disablism), η μισογηρία (ageism) κ.ά. 

«Ζεύγη» και «τρίπτυχα» κοινωνικών κατηγοριών (ανάπηρες γυναίκες, 
ανάπηρες γυναίκες της Μέσης Ανατολής, άνεργοι μετανάστες, ανάπηροι 
κτλ. –ο κατάλογος είναι ατελείωτος) αποτέλεσαν πεδίο μεγάλης πολυπλο-
κότητας και έντονων δημόσιων συζητήσεων (Vernon & Swain, 2006· Butt, 
& Mirza, 1996). Αναμφίβολα, η πλούσια βιβλιογραφία και οι νέες εστιάσεις 
για τη θέαση των ζητημάτων συντέλεσαν σε μια καινούρια και σε πολλά 
σημεία γόνιμη επαναπραγμάτευσή τους, αναδεικνύοντας έτσι κάποιες δια-
στάσεις που παρέβλεπαν ή υποτιμούσαν οι παλαιότερες προσεγγίσεις.  
Άμεση συνέπεια η εγκατάλειψη αυτού που ονομάζει ο Τσουκαλάς (2010) 
«φετιχοποίηση της “αυτοδιαφοροποίησης”», εννοώντας τη διάρρηξη των 
ζωτικών διασυνδέσεων που συναρθρώνουν το επιμέρους με το κοινωνικό 
και ιστορικό πλαίσιό του.  

Οι δύο συγγραφείς του κειμένου, αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο 
της ενταξιακής εκπαίδευσης και των σπουδών για την αναπηρία, εξετά-
ζουν τις ευρύτερες κοινωνικές κατηγορίες, τις εκτοπισμένες ή υποβαθμι-
σμένες από το πλαίσιο των μονομερών προσεγγίσεων, για να στηρίξουν τις 
θεωρητικές συντεταγμένες της παρούσας έρευνας. Διερευνώντας την πε-
ριπλοκότητα της φτώχειας και της πολλαπλής καταπίεσης που εκπηγάζει 

1  Με αυτήν την οπτική δημιουργήθηκε το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής της  
Ένταξης. 
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από αυτές, δεν στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής κατηγο-
ρίας και ενός ανερχόμενου επιστημονικού πεδίου. Επιδιώκουν κυρίως να 
καταδείξουν την ύπαρξη κοινωνικών εμποδίων και να θίξουν τα ζητήματα 
θεσμικών διακρίσεων που σχετίζονται με την αναπηρία και τη φυλή. Διε-
ρευνούν αρχικά το επίπεδο της φτώχειας, όπως προκύπτει μέσα από τις 
συνθήκες διαβίωσης του συγκεκριμένου πληθυσμού –δεν θα παρουσιαστεί 
στο κείμενο αυτό– (π.χ., το σύστημα οικογενειακής ζωής, τη στέγαση, τον 
τρόπο δόμησης του περιβάλλοντος χώρου, τον τύπο της γειτονιάς, τις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, τα απασχολούμενα μέλη της 
οικογένειας), και συσχετίζουν τη διαβίωση με το επίπεδο εκπαίδευσης των 
οικογενειακών μελών, και ιδιαίτερα των παιδιών.  

Στη διευρυμένη μελέτη, λοιπόν, εξετάζονται ζητήματα κυρίαρχα στη 
ζωή των Ρομά της Βόρειας Ελλάδας, που αφορούν τη φτώχεια, την εκπαί-
δευση, την υγεία, την ασθένεια, την αναπηρία και τη διάγνωση, δημιουρ-
γώντας μια πρώτη χαρτογράφηση που μπορεί να οδηγήσει στην ερμηνεία, 
συνακόλουθα στην αλλαγή των όρων πρόσληψης της πραγματικότητας, 
αλλά και σε ανάλογες κοινωνικές παρεμβάσεις.  

Φτώχεια, υγεία, ασθένεια  

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαία μια επισήμανση. Η σχέση μεταξύ ασθέ-
νειας, βλάβης και αναπηρίας είναι πολύπλοκη και δυναμική και επηρεάζε-
ται από πολλούς παράγοντες. Ακολουθεί η διάκριση μεταξύ βλάβης και 
αναπηρίας, καθώς και ασθένειας και αναπηρίας, χρήσιμη και παραγωγική 
για τις ανάγκες της έρευνας, με βάση τη συλλογιστική που αναπτύσσεται 
στις παλαιότερες μελέτες κυρίως του Mike Oliver αλλά και άλλων υποστη-
ρικτών του κοινωνικού μοντέλου. Είναι γεγονός ότι η τοποθέτηση της 
βλάβης εντός των επιστημονικών ορίων της ιατρικής, της βιολογίας, της 
κλινικής ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας της ασθένειας καθόρισε με 
έντονο τρόπο τη θεώρηση πολλών επιστημόνων για την αναπηρία. Η ανα-
πηρία θεωρήθηκε ασθένεια και οι ανάπηροι χρονίως νοσούντες (Ηughes, 
2014). 

Ο Oliver (2009) και αρκετοί άλλοι επιστήμονες (Thomas, 2014), ασπα-
ζόμενοι το κοινωνικό μοντέλο, δημιούργησαν μια κοινωνική θεωρία για 
την ανάπηρία. Έτσι, η αναπηρία αρχίζει να υφίσταται όταν κάποιες σύγ-
χρονες κοινωνικές δομές και πρακτικές παράγουν αυτές καθαυτές τη μειο-
νεξία και τον αποκλεισμό των ανθρώπων με βλάβες, θέτοντας περιορι-
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σμούς στις δραστηριότητές τους. Στη θέση αυτή διακρίνεται η βλάβη από 
την αναπηρία. Η βλάβη υφίσταται, ενώ η αναπηρία δημιουργείται κοινω-
νικά. Η βλάβη δεν είναι συνώνυμη με την αναπηρία, η αναπηρία δεν νοείται 
ως προσωπική τραγωδία ούτε θεωρείται υπόθεση ιατρικής παρέμβασης.  

Έχοντας στηριχτεί στις επιστημονικές εργασίες και τις εκθέσεις του 
Townsend (1979) για τη φτώχεια και του Kleinman (1980) για την ασθέ-
νεια, ο Oliver καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα: 

Α)  Οι κοινωνίες παίζουν αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά τις πιθανότητες 
να έχουν οι άνθρωποι για υγεία, αρρώστια, θάνατο. (Oliver, 2009: 60)  

Β)  Κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις προκαλούν άμεσα βλάβες και 
ανακατανέμουν την αναλογία των ανθρώπων που βρίσκονται σε ομά-
δες υψηλού ή χαμηλού κινδύνου. (ό.π.: 61)  

Γ)  […] οι κοινωνικές δυνάμεις επηρεάζουν την εννοιολόγηση, την ανα-
γνώριση και τις συνθήκες ορατότητας της βλάβης. Μια βλάβη σ’ έναν 
συγκεκριμένο τόπο μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είναι η ίδια 
σε άλλες συνθήκες. Αυτές οι κοινωνικές αντιλήψεις και αυτοί οι ορι-
σμοί επηρεάζουν την παροχή φροντίδας, τις απαιτήσεις των ενδιαφε-
ρομένων και το μέγεθος κάθε κονδυλίου που αφορά τις ανάγκες της 
υγείας. (ό.π.: 35) 

Από τα παραπάνω παραθέματα γίνεται φανερό ότι η βλάβη διαχωρίζε-
ται από την αναπηρία ως κατηγορία, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν φεύγει από 
το προσκήνιο και συζητιέται στο επίπεδο των οικονομικών και κοινωνι-
κών δομών που την προκαλούν. Επιπλέον, μια από τις βασικές συνιστώσες 
πρόκλησης της βλάβης είναι η φτώχεια. Πράγματι, σε μελέτες που πραγ-
ματοποιήθηκαν την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη (Bradby, 2010) 
διακρίνεται ξεκάθαρα ότι η φτώχεια δεν κατανέμεται τυχαία και ότι υπάρ-
χει ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα σ’ αυτήν και την ασθένεια. Με τον ίδιο 
τρόπο, o Doyal το 1983 σημείωνε ότι ούτε η αναπηρία κατανέμεται τυχαία: 
«Συνήθως, όχι μόνο η αναπηρία είναι εγγύηση για τη φτώχεια του “θύμα-
τος”, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η φτώχεια η ίδια είναι η σπουδαιό-
τερη αιτία για την αναπηρία» (Doyal, 1983: 7). 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι μελέτες του Kleinman για 
την ασθένεια. Ο ίδιος διέκρινε τρεις τύπους ασθένειας, οι οποίοι ανάλογα 
με τον θεωρητικό τρόπο προσέγγισης του κάθε μελετητή κατηγοριοποιού-
νται σε α) νόσο (disease): όρος που χρησιμοποιούν κυρίως οι γιατροί για 
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να αντιμετωπίσουν την ασθένεια ως μια συγκεκριμένη διαγνωστική κατη-
γορία σύμφωνα με τις ιατρικές καταβολές και ταξινομήσεις, β) αρρώστια 
(illness): η βιωματική εμπειρία των συμπτωμάτων και της οδύνης, και γ) 
ασθένεια (sickness): όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι η «αρ-
ρώστια» είναι συνέπεια γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας, φτώχειας σ’ 
ένα ευρύτερο φάσμα πληθυσμού, δηλαδή σχετίζεται με μακρο-κοινωνι-
κούς παράγοντες. Η προσέγγιση αυτή τοποθετεί την ασθένεια στο κοινω-
νικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Kleinman, 1988: 3-7).  

Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που η βλάβη καθίσταται αναπηρία, καθίστα-
ται και η ασθένεια. Η κατάσταση των ατόμων με βλάβη ή με ασθένεια 
προσδιορίζεται σημαντικά από δομικούς παράγοντες και υλικές συνθήκες 
όπως η υλική αποστέρηση, η ανεργία, τα επιδόματα, η διαβίωση σε μια 
φτωχή και μολυσμένη περιοχή, η χαμηλή κοινωνική τάξη, ζητήματα που 
καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις ανισότητες στην παροχή της υγειο-
νομικής περίθαλψης. Συμπερασματικά, τα ερευνητικά δεδομένα της κοι-
νωνιολογίας και της κοινωνιολογίας της ασθένειας συμφωνούν ότι οι ανι-
σότητες στην παροχή υπηρεσιών αποτελούν πραγματική αντανάκλαση 
των άδικων κοινωνικών σχέσεων που κατασκευάζουν αναπηρίες, και μπο-
ρούν να παρατηρηθούν οπουδήποτε στον κόσμο (Bradby, 2010: 182). 

Μεθοδολογία 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δύο ομάδες: α) Ρομά και β) εκπαιδευτι-
κοί της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ρομά: Συμμετείχαν 1.666 Ρομά (80,8% γυναίκες και 19,2% άντρες), που 
εκπροσωπούσαν 1.666 οικογένειες με συνολικά 8.243 μέλη. Η επιλογή του 
δείγματος ακολούθησε τη μεθοδολογία της μη τυχαίας δειγματοληψίας, 
λόγω απουσίας καταλόγων με πλήρη απογραφή του πληθυσμού Ρομά. Για 
την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος ενσωματώθηκαν 
τα ακόλουθα κριτήρια στην επιλογή των ερωτώμενων: α) Νομός, β) τοπο-
θεσία (δήμος, περιοχή), γ) σύνθεση πληθυσμού, δ) τύπος γειτονιάς. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες προέρχονταν από 10 νομούς της Βόρειας Ελλάδας 
(Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Καβάλας, Ξάνθης, Σερρών, Πιερίας, Δράμας, Ρο-
δόπης, Φλώρινας, Κοζάνης) και διέμεναν σε 37 διαφορετικές τοποθεσίες. Η 
πλειοψηφία τους προερχόταν από τους νομούς Θεσσαλονίκης (Ν=680: 
40,9%), Ημαθίας (Ν=360: 21,7%), Καβάλας (Ν=195: 11,7%), Ξάνθης 
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(Ν=144: 8,6%) και Σερρών (Ν=99: 5,9%), ενώ το 11,2% του δείγματος διέ-
μενε στους υπόλοιπους πέντε νομούς. Όσον αφορά τη σύνθεση και τον τύ-
πο της γειτονιάς, περισσότεροι/ες από τους μισούς/ές συμμετέχο-
ντες/ουσες (58,4%) κατοικούσαν σε αμιγείς γειτονιές Ρομά. Το 58% κα-
τοικούσε σε γειτονιές με συμβατικές κατοικίες (μονοκατοικίες και διαμε-
ρίσματα), ενώ οι υπόλοιποι/ες είτε σε γειτονιές μεικτού τύπου (ανάμει-
κτος τύπος κατοικίας: πρόχειρες κατασκευές ή/και μονοκατοικίες σε καλή 
ή κακή κατάσταση [32%]) είτε σε καταυλισμούς (παραπήγματα, καλύβες, 
σκηνές [9,9%]). Όσον αφορά τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά 
του δείγματος:  

α)  το 50,1% ζούσε σε πολυμελείς οικογένειες (από 5 έως 8 μέλη), ενώ το 
41,9% ζούσε σε οικογένειες που απαρτίζονταν από 1 έως 4 μέλη, και 

 β) το 47,2% ανέφερε ότι στην οικογένεια εργαζόταν μόνο ένα άτομο, το 
21,6% ότι ο αριθμός των εργαζομένων στην οικογένεια ανερχόταν στα 
δύο μέλη, και το 23% ότι δεν εργαζόταν κανείς στην οικογένεια.  

Εκπαιδευτικοί: Στην έρευνα συμμετείχαν 237 εκπαιδευτικοί, οι περισσό-
τεροι/ες από τους/τις οποίους/ες δίδασκαν στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση (Ν=131: 55,3%), το ένα τρίτο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(Ν=78: 32,5% στο γυμνάσιο και 0,4% στο λύκειο) και οι υπόλοιποι 28 
εργάζονταν στην προσχολική εκπαίδευση. Η πλειοψηφία τους (76,5%) 
βρισκόταν σε μεικτά σχολεία. Όσον αφορά την κατανομή του δείγματος 
εκπαιδευτικών ανά νομό, σχεδόν οι μισοί/ές (Ν=105: 44,4%,) εργάζονταν 
σε σχολεία του νομού Ημαθίας. Οι υπόλοιποι/ες εργάζονταν στους νο-
μούς Θεσσαλονίκης (Ν=69: 29,1%), Πιερίας (Ν=15: 6,3%), Φλώρινας 
(Ν=17: 7,2%), Σερρών (Ν=11: 4,6%), Καβάλας (Ν=11: 4,6%), Ροδόπης 
(Ν=5: 2,1%) και Ξάνθης (Ν=4: 1,7%).  

Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Όσον αφορά τα μέλη των οικογενειών Ρομά που συμμετείχαν στην έρευνα, 
χρησιμοποιήθηκε η δομημένη συνέντευξη (Εργαλείο Α στο εξής) με αυστη-
ρά προκαθορισμένες ερωτήσεις για τη συλλογή δεδομένων. Το πρωτόκολ-
λο της δομημένης συνέντευξης κατασκευάστηκε από ομάδα ερευνητών/ 
ριών για τις ανάγκες της μελέτης. Η κατασκευή του πρωτοκόλλου, και κυ-
ρίως οι θεματικοί άξονες που συμπεριλήφθηκαν σ’ αυτό, στηρίχτηκε  
σε προηγούμενες σχετικές μελέτες (όπως Gordon & Townsend, 2000· 
O'Higgins & Ivanon, 2006· Ringold, Orenstein & Wilkens, 2005). Ειδικότε-
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ρα, η δομημένη συνέντευξη εμπεριείχε συνολικά 63 ερωτήσεις ομαδοποιη-
μένες σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούσαν: Α1) τα δημογραφικά χα-
ρακτηριστικά του δείγματος, Α2) τον εντοπισμό του πληθυσμού, Α3) την 
εκπαίδευση και φοίτηση, Α4) ζητήματα υγείας, αναπηρίας και διάγνωσης 
στον παιδικό πληθυσμό, Α5) τις συνθήκες διαβίωσης και Α6) τη συμμετοχή 
στα κοινά.  

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η συλλογή δεδομένων έγινε με τη 
χρήση ερωτηματολογίου (Εργαλείο Β στο εξής) το οποίο εμπεριείχε πέντε 
θεματικές ενότητες σχετικά με: Β1) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 
δείγματος, Β2) τη φοίτηση και διαρροή των μαθητών/ριών Ρομά κατά τα 
σχολικά έτη 2007-2011, Β3) τη φοίτηση και διαρροή των μαθητών/ριών 
Ρομά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (ε.ε.α./α.), Β4) την 
προσβασιμότητα και τη συνεργασία με ειδικό προσωπικό, Β5) τις απόψεις 
τους για τη συνέχιση ή τη διακοπή της φοίτησης των μαθητών/ριών Ρομά.  

Σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, στο κείμενο αυτό εξετάζουμε 
μόνο δύο θεματικές περιοχές από κάθε εργαλείο:  
Α4) Ζητήματα υγείας, αναπηρίας, διάγνωσης στον παιδικό πληθυσμό,  
Β3)  Ζητήματα φοίτησης, αναπηρίας, εκπαίδευσης.  

Ζητήματα υγείας, αναπηρίας, διάγνωσης στον παιδικό πληθυσμό 

Αποτελέσματα από τις δομημένες συνεντεύξεις με τις οικογένειες  

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις οικογένειες, βρέθηκαν 
αρκετά παιδιά με προβλήματα υγείας. Χρησιμοποιούμε τον όρο πρόβλημα 
υγείας μιας και με τον ίδιο τρόπο αρθρώθηκε στα ερωτηματολόγια, για να 
είναι ευκολότερα κατανοητός στις οικογένειες –παρόλο που με βάση τη 
διάκριση του Kleinman (1988: 3-7) θα προκρίναμε τον όρο ασθένεια. Βρέ-
θηκαν, λοιπόν, 281 παιδιά με προβλήματα υγείας, ποσοστό 18,3% επί του 
συνολικού πληθυσμού παιδιών Ρομά. Το 3,6% των προβλημάτων εμφανί-
στηκαν κατά την παιδική ηλικία, ενώ το 10,1 % ήταν εκ γενετής. Το εύρος 
τους ήταν μεγάλο: αναπνευστικά (4,1%), καρδιολογικά (3,2%), παθολογι-
κά (1,8%), αιματολογικά (1,7%), νευρολογικά (1,7%), ορθοπεδικά (0,9%), 
ωτορινολαρυγγικά (0,1%), δερματικά (0,1%), ψυχογενή (0,1%), αλλά και 
συνδυασμοί όλων των παραπάνω.  

Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας στον παιδικό πληθυσμό φαίνεται ότι 
σχετίζεται με τον τύπο κατοικίας και γειτονιάς. Ειδικότερα, προβλήματα 
υγείας στα παιδιά ανέφερε το 28,1% του δείγματος που διέμενε σε καταυ-
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λισμούς, ενώ το ποσοστό περιορίζεται στο 21,3% στις γειτονιές με μεικτού 
τύπου κατοικίες και μειώνεται ακόμα περισσότερο, στο 14,8%, στις συμ-
βατικές γειτονιές. (Γράφημα 1)  

Γράφημα 1. Κατανομή των παιδιών με προβλήματα υγείας ανά τύπο γειτονιάς 

 

Επίσης, σημαντικό εύρημα αποτελεί και το 7,4 % του παιδικού πληθυ-
σμού με αναπηρία –συνολικά 109 παιδιά. Όσον αφορά το είδος της, συχνό-
τερα επρόκειτο για νοητική καθυστέρηση (1,8%), βαρηκοΐα ή κώφωση 
(1,7%) και κινητική αναπηρία (1%). Σε μικρότερα ποσοστά αναφέρθηκαν 
τύφλωση (0,5%), γενικά αναπτυξιακά προβλήματα (0,5%), συγκεκριμένα 
σύνδρομα (π.χ., σύνδρομο Down, 0,1%), προβλήματα ομιλίας (0,5%) και 
δυσλεξία (0,2%).  

Από την παρουσίαση των παραπάνω ευρημάτων παρατηρούμε ότι πε-
ρίπου το 26% του παιδικού πληθυσμού Ρομά που μελετήθηκε αντιμετωπί-
ζει είτε σημαντικά προβλήματα υγείας είτε αναπηρίες. Τα αποτελέσματα 
συνάδουν με τις μελέτες των Cozma, Cucos & Momanu (2000) και Ringold, 
Orenstein & Wilkens (2005), που συσχετίζουν τις υλικές συνθήκες διαβίω-
σης με τη βλάβη και την αναπηρία. Εξετάζοντας την εκτενή βιβλιογραφική 
μελέτη των Zeman, Depken & Senchina (2003) σε 129 άρθρα, που αφο-
ρούσε την υγεία του πληθυσμού Ρομά στην Ευρώπη κατά το διάστημα από 
το 1985-2003, διαπιστώνουμε ανάλογα ευρήματα στο πεδίο. Οι έρευνες 
στα άρθρα αναφέρονται σε προβλήματα αιματολογικά, αναπνευστικά, 
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νευρομυοσκελετικά, ηπατικά και παιδικής θνησιμότητας. Οι περισσότερες 
μελέτες συσχετίζουν τις συνθήκες διαβίωσης, την ποιότητα παροχής νερού 
και την οικονομική δυσπραγία με τα παραπάνω προβλήματα υγείας.  

Οι επιδημιολόγοι Baker (1995) και Warden (1998) διαπιστώνουν στις 
έρευνές τους ότι οι οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες συχνά παρουσιά-
ζουν υψηλά ποσοστά χρόνιων και μεταδοτικών ασθενειών. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που η νόσος διαγνωστεί, οι ασθενείς «απολαμβάνουν» μικρό 
ποσοστό παροχής υγείας. Συνήθως, δεν έχουν καν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
προληπτικού ελέγχου ή δεν έχουν εξασφαλίσει τις βασικές και στοιχειώ-
δεις προϋποθέσεις διαβίωσης. Η διαπίστωση όλων των παραπάνω επιβε-
βαιώνεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: 

 Η μεγαλύτερη αιτία ασθένειας και οδύνης στον κόσμο είναι […] η φτώχεια. 
Η φτώχεια αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο δεν εμβολιάζονται τα 
μωρά, δεν παρέχεται καθαρό νερό και αποχέτευση, δεν διατίθεται φαρμα-
κευτική αγωγή και άλλες θεραπείες […]. Είναι η γενεσιουργός αιτία του 
μειωμένου προσδόκιμου ζωής, της βλάβης, της αναπηρίας και της λιμοκτο-
νίας (WHO, 1995: 3, μετάφραση των συγγραφέων). 

Επίσης, στα ευρήματα από τις δομημένες συνεντεύξεις των οικογενειών 
διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας αφορά την κατη-
γορία της νοητικής καθυστέρησης. Το πρόβλημα προσδιορισμού και οριο-
θέτησης της νοητικής καθυστέρησης γενικότερα, αλλά και ειδικότερα σε 
σχέση με την πληθυσμιακή κατηγορία των Ρομά, εξακολουθεί να αποτελεί 
αντικείμενο επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Η 
διεθνής εμπειρία, όπως καταγράφεται μέσα από την έκθεση του Οργανι-
σμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τίτλο 
«Θεμελιώδη δικαιώματα: οι κυριότερες νομικές και πολιτικές εξελίξεις του 
2010», αποκαλύπτει ότι κακώς έχει διατυπωθεί πως πολλά παιδιά Ρομά 
έχουν νοητική καθυστέρηση.  

Επιπροσθέτως, κατά τη Βλάχου (2004), οποιαδήποτε προσπάθεια ορι-
οθέτησης του ζητήματος της νοητικής καθυστέρησης σχετίζεται με τρεις 
κεντρικούς άξονες: 

α) τη συνολική εικόνα που έχει η κοινωνία για τον άνθρωπο και τη νοη-
μοσύνη, β) τις υπάρχουσες παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις, τους 
θεσμούς, το υπάρχον σύστημα των αξιολογικών κατηγοριών, τον τρόπο 
κοινωνικής οργάνωσης και τα πρότυπα που κυριαρχούν στην κοινωνία, 
και γ) την κοινωνική θέση έτσι όπως αυτή επηρεάζεται από τη σχέση 
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μεταξύ των αντικειμενικών ιστορικο-κοινωνικών συνθηκών στις οποίες 
δρα το άτομο. (Βλάχου, 2004: 122) 

Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά Ρομά κατηγοριοποιούνται 
ως παιδιά με νοητική καθυστέρηση λόγω των πολιτισμικών και γλωσσι-
κών διαφορών τους. Η Brearly (2001) αναφέρει ότι στην Ουγγαρία, στα 
μέσα της δεκαετίας του ’80, το 36% των παιδιών με διάγνωση νοητικής 
καθυστέρησης ήταν Ρομά. Στην Τσεχία, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, το 
20% των παιδιών Ρομά φοιτούσε σε σχολεία για παιδιά με νοητική καθυ-
στέρηση. Αντίστοιχα, ο Goldston (2002) αναφέρει ότι, ενώ ο πληθυσμός 
Ρομά σχολικής ηλικίας δεν ξεπερνά το 5% του μαθητικού πληθυσμού των 
γενικών σχολείων της Τσεχίας, το 75% των παιδιών Ρομά φοιτά σε ειδικά 
σχολεία.  

Επιπλέον, οι έρευνες του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα των 
Ρομά (ERRC, 1999) έδειξαν ότι τα διαγνωστικά κριτήρια και τα νοομετρικά 
εργαλεία που αξιοποιούνται είναι πολιτισμικά ακατάλληλα, καθώς δεν συ-
μπεριλαμβάνουν ως βασική γλώσσα τη ρομανί. Στη μελέτη μας διαπιστώθη-
κε ότι οι οικογένειες Ρομά χρησιμοποιούν τη ρομανί κατά κύριο λόγο, σε πο-
σοστό πάνω από 95%, με στοιχεία βλάχικης, ελληνικής και τουρκικής γλώσ-
σας. Το εύρημα αυτό αποτελεί σημαντική μεταβλητή σχετικά με την αξιοπι-
στία και την εγκυρότητα των διαγνώσεων που παρέχονται από τους επίση-
μους φορείς προς το δείγμα του πληθυσμού που μελετάται. Όσον αφορά την 
παρούσα έρευνα, οι περισσότερες από τις συνολικά 60 διαγνώσεις προέρχο-
νται από το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και έχουν καθαρά ιατρικό 
χαρακτήρα. Μόνο δύο απ’ αυτές έχουν παρασχεθεί στις οικογένειες από τα 
ΚΕΔΔΥ –εάν υποθέσουμε ότι αυτές διαθέτουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 
Προκύπτει λοιπόν ένα σημαντικό θέμα που χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, 
και δη ποιοτική, για τη διερεύνηση του ζητήματος της νοητικής καθυστέρη-
σης των παιδιών Ρομά.  

Ζητήματα φοίτησης, αναπηρίας, εκπαίδευσης  

H άντληση στοιχείων από τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους/στις 
εκπαιδευτικούς των σχολείων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και 
λυκείων) παρουσιάζει ευκρινώς ζητήματα φοίτησης, αναπηρίας και εκπαί-
δευσης. Είναι ενδεικτικό το εύρημα ότι ελάχιστα παιδιά Ρομά με αναπηρία 
βρίσκονται στον χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, για την τριετία 
2007-2010 δηλώθηκε από τους εκπαιδευτικούς ποσοστό 3,5% παιδιών 
Ρομά με αναπηρία. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των 
μαθητών/ριών δηλώθηκε ως παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.  
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Κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011, από το σύνολο των 79 εγγεγραμ-
μένων μαθητών/ριών Ρομά με αναπηρία μόνο το 53,2% φοιτούσε κανονι-
κά, κυρίως στις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
των εκπαιδευτικών, μόλις το 13% θα συνεχίσει στην επόμενη βαθμίδα, 
ενώ ένα υψηλό ποσοστό 85,5% θα σταματήσει τη φοίτηση κατά τη διάρ-
κεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών και αναπηριών (ε.ε.α./α.) που αποδόθηκε κυρίως στα παιδιά Ρο-
μά, είτε μέσω επίσημης διάγνωσης είτε μέσω ανεπίσημης κρίσης των εκ-
παιδευτικών, είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Δεύτερη κατά σειρά εκτίμηση 
ήταν τα προβλήματα συμπεριφοράς, και σε μικρότερα ποσοστά ακολου-
θούν η νοητική καθυστέρηση, η κώφωση, η κινητική αναπηρία και οι πολ-
λαπλές αναπηρίες. Οι 79 μαθητές/ριες αντιπροσωπεύουν το 4,8% του συ-
νόλου των 1.632 εγγεγραμμένων μαθητών/ριών. (Πίνακας 1)  

Πίνακας 1. Συγκριτική παρουσίαση παιδιών Ρομά με ε.ε.α./α. στο σύνολο των  
εγγεγραμμένων μαθητών/ριών κατά το σχολικό έτος 2010-2011 

Βαθμίδες  
Εκπαί-
δευσης 

Αγόρια Αγόρια 
με 
ε.ε.α./α. 

Κορίτσια Κορίτσια  
με ε.ε.α./α. 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ  
παιδιών με 
ε.ε.α./α. 

Ν Ν % επί 
του 
συνό-
λου  

Ν Ν % επί 
του 
συνό-
λου 

Ν Ν % επί 
του 
συνό-
λου 

Νηπιαγω-
γείο  

118 1 0,8 102 4 3,9 220 5 2,3 

Δημοτικό 609 42 6,9 573 30 5,2 1182 72 6,1 
Γυμνάσιο 125 2 1,6 105 0 0,0 230 2 0,9 

ΣΥΝΟΛΟ  852 45 5,3 780 34 4,3 1632 79 4,8 

Ενώ τα παιδιά Ρομά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες που 
φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο παρακολουθούσαν όλα τη γενική τάξη χωρίς 
επιπλέον υποστήριξη, στη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η κατά-
σταση διαφοροποιούνταν. Περίπου τα δύο τρίτα αυτών των μαθητών και 
μαθητριών παρακολουθούσαν τμήματα ένταξης, είτε εξολοκλήρου (Ν=15: 
32,6%) είτε ορισμένες ώρες την εβδομάδα (Ν=15: 32,6%), ενώ πολύ μικρά 
ήταν τα ποσοστά των παιδιών Ρομά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρίες που παρακολουθούσαν τη γενική τάξη του δημοτικού χωρίς επι-
πλέον στήριξη (Ν=2: 4,3%) ή με παράλληλη στήριξη (Ν=1: 2,2%).  

Ο χαρακτηρισμός μαθησιακές δυσκολίες επικράτησε με ποσοστό 67,9% 
(36 παιδιά) έναντι των υπόλοιπων τύπων ειδικών εκπαιδευτικών ανα-
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γκών. Αποδόθηκε με επίσημη διάγνωση σε ποσοστό 83,3% (Ν=20) στα 
αγόρια και 77,8% (Ν=7) στα κορίτσια, ενώ ως μη επίσημη διάγνωση απο-
δόθηκε σε ποσοστό 75% (Ν=6) στα κορίτσια. Ο χαρακτηρισμός προβλήμα-
τα συμπεριφοράς αποδόθηκε χωρίς επίσημη διάγνωση σε ποσοστό 50% 
των αγοριών (Ν=6) και σε ποσοστό 25% των κοριτσιών (Ν=2). Επίσης, 
στα αγόρια σημειώθηκε ένα μικρό ποσοστό επίσημα διαγνωσμένων πολ-
λαπλών αναπηριών (Ν=1: 4,2%) και νοητικής καθυστέρησης (Ν=1: 4,2%). 
Τέλος, ο χαρακτηρισμός κώφωση και σοβαρά προβλήματα ακοής αποδόθη-
κε χωρίς επίσημη διάγνωση σε ένα αγόρι (8,3%) και η νοητική καθυστέρη-
ση σε δύο αγόρια (16,7%). (Πίνακας 2) 

Πίνακας 2. Τύπος ε.ε.α./α., φύλο, διάγνωση, βαθμίδα εκπαίδευσης 

Τύπος ε.ε.α./α. Με διάγνωση Χωρίς διάγνωση ΣΥΝΟΛΟ 
Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Μαθησιακές  
δυσκολίες 

20 83,3 7 77,8 3 25,0 6 75,0 36 67,9 

Προβλήματα  
συμπεριφοράς 

0 0,0 0 0,0 6 50,0 2 25,0 8 15,1 

Νοητική  
καθυστέρηση 

1 4,2 0 0,0 2 16,7 0 0,0 3 5,6 

Φάσμα  
αυτισμού 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Τύφλωση/  
σοβαρά προ-
βλήματα όρα-
σης 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Κώφωση/ σο-
βαρά προβλή-
ματα ακοής 

0 0,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 1 1,9 

Κινητική  
αναπηρία 

1 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,9 

Πολλαπλές  
αναπηρίες 

1 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,9 

Άλλο 1 4,2 2 22,2 0 0,0 0 0,0 3 5,6 

ΣΥΝΟΛΟ 24 100,0 9 100,0 12 100,0 8 100,0 53 100,0 

Τα ευρήματα που διαθέτουμε από τους/τις εκπαιδευτικούς υποδεικνύ-
ουν τη σύνθετη σχέση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων με τη φυλετική 
διάσταση. Οι Ρομά μαθητές/ριες με μαθησιακές δυσκολίες υπερισχύουν ως 
ομάδα έναντι των Ρομά μαθητών/ριών με αναπηρίες. Οι μαθησιακές δυ-
σκολίες ως κατηγορία υπερισχύουν και στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί 
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στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, 
και αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 
Οι διαγνώσεις του μαθητικού πληθυσμού με μαθησιακές δυσκολίες στον 
ελληνικό χώρο παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις (Τζουριάδου, 2004). 
Εκεί οφείλεται και το γεγονός ότι πολλά παιδιά με χαμηλή σχολική επίδο-
ση εντάσσονται σ’ αυτή την ευρύτερη κατηγορία. Σύμφωνα με την Τζου-
ριάδου (2004), η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών/ριών με μαθησια-
κές δυσκολίες 

στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζεται στην επίδοση στην ανά-
γνωση και στην ορθογραφία. Το γεγονός αυτό αναιρεί στην πράξη τη 
διεπιστημονικότητα και συσσωρεύει στην κατηγορία των μαθησιακών 
δυσκολιών τον μεγαλύτερο αριθμό των μαθητών με χαμηλή σχολική  
επίδοση που παραπέμπονται για διάγνωση (Τζουριάδου, 2004: 18). 

Η πολιτισμική αποστέρηση, τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, το μορ-
φωτικό επίπεδο των γονέων και οι συνθήκες διαβίωσης δεν λαμβάνονται 
υπόψη στις επίσημες διαγνώσεις ούτε και στις παιδαγωγικές αξιολογήσεις 
των εκπαιδευτικών.  

Τα περισσότερα από τα παιδιά Ρομά με μαθησιακές δυσκολίες διαφά-
νηκε ότι εκπαιδεύονται στα ενταξιακά τμήματα. Έχει διαπιστωθεί επανει-
λημμένως (Διδασκάλου, Ανδρέου & Βλάχου, 2011· Mitakidou, Tressou, 
Swadener & Grant, 2009) ότι τα ενταξιακά τμήματα αποτελούνται από μα-
θητικό πληθυσμό που κατά κύριο λόγο απαρτίζεται από παιδιά που προέρ-
χονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα ή από διαφορετικά πολιτισμικά 
και γλωσσικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί (Tomlinson, 
1981· Armstrong, 2004) ο αρνητικός αντίκτυπος αυτής της μορφής φοίτη-
σης στην ουσιαστική ανάπτυξη του ατόμου καθώς και στις πιθανότητες 
για μελλοντική εύρεση εργασίας. Δεδομένου ότι στα ενταξιακά τμήματα 
φοιτά μεγάλος αριθμός παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, ο 
Alur (2007: 98) επισημαίνει ότι «ο αποικιοκρατισμός επίσημα έχει πάψει, 
αλλά μια περίοδος νεο-αποικιοκρατισμού έχει πάρει τα ηνία». 

Η μορφή που απέκτησαν τα ενταξιακά τμήματα στην Ελλάδα και αλλού 
φαίνεται ότι επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επίσημη τελική έκθε-
ση της UNESCO (1994, στο Armstrong & Spandagou, 2010), η οποία καθο-
ρίζει ποιοι/ποιες μαθητές/ριες ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών εκ-
παιδευτικών αναγκών: 
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O όρος ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνει, εκτός από τους ανάπη-
ρους μαθητές, όλους εκείνους που βιώνουν δυσκολίες σε περιοδική ή μόνιμη 
φάση, που επαναλαμβάνουν τις τάξεις κατά τη διάρκεια της σχολικής τους 
ζωής, που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται, που ζουν στον δρόμο, που ζουν 
μακριά από τα σχολεία, που είναι πολύ φτωχοί, που είναι θύματα πολέμου, 
που έχουν βιώσει βία, που διαρρέουν για οποιονδήποτε λόγο (ό.π.: 12). 

Από το παραπάνω απόσπασμα είναι ξεκάθαρο ότι στις επίσημες πολιτι-
κές η διαφορετικότητα αποκτά διαστάσεις εργαλειοποίησης, επιτήρησης 
και διαχείρισης. Ό,τι επιμολύνει την ψευδογενή και ψευδεπίγραφη ομοιο-
γένεια και «καθαρότητα» της σχολικής τάξης εντάσσεται σε μια κατηγορία 
και «θεραπεύεται» σε μια μορφή σχολικού πλαισίου. Το υποστηρικτικό 
αυτό πλαίσιο νομιμοποιείται και αποκτά «υδροκεφαλισμό», αντικαθιστώ-
ντας με αυτόν τον τρόπο το πλαίσιο της σχολικής τάξης. Ο περιορισμός 
αυτός συνεπάγεται και περιορισμούς στη μάθηση (περιορισμένα προ-
γράμματα διδασκαλίας, ωράρια «διαίτης») αλλά και στην κοινωνική διά-
σταση (στιγματισμένες ταυτότητες).  

Τα προβλήματα συμπεριφοράς, ως δεύτερη κατηγορία στην κατάταξη 
από τους/τις εκπαιδευτικούς, δεν αποτελούν ανεξάρτητο εύρημα σε σχέση 
με τα παραπάνω. Κατ’ αρχάς, δεν αποδεικνύονταν με επίσημη διάγνωση. 
Επίσης, όπως έχει προκύψει από αρκετές μελέτες (Θάνος, 2012· Κουρκού-
τας & Parmar, 2012), οι εκπαιδευτικοί συγχέουν τη μεταβλητή της κοινω-
νικής επάρκειας με τα προβλήματα συμπεριφοράς. Οι περισσότεροι/ες μα-
θητές/ριες Ρομά συνήθως διαθέτουν περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες, 
οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνική προσαρμογή τους στο σχο-
λικό πλαίσιο και συμβάλλουν στην περιθωριοποίησή τους.  

Παρόμοιο εύρημα αναφορικά με τις κοινωνικές εμπειρίες των μαθη-
τών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη χώρα μας προκύπτει και 
από τα αποτελέσματα της έρευνας των Διδασκάλου, Ανδρέου & Βλάχου 
(2011) σε μαθητές/ριες που φοιτούσαν σε ενταξιακά τμήματα στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, περίπου το ένα τρίτο των μαθη-
τών/ριών είχαν φτωχές αλληλεπιδράσεις με τους/τις συμμαθητές/ριές 
τους, το ένα πέμπτο αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες να εξασφαλίσει 
τη συμπάθεια των άλλων παιδιών, ενώ αρκετοί/ές μαθητές/ριες με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες βίωναν έντονο κοινωνικό αποκλεισμό και μοναξιά 
στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, έρευνες (Θέμελη, 2013· Κουρκούτας & 
Parmar, 2012) υποστηρίζουν ότι η σχολική αποτυχία καθώς και η φτωχή 
φοίτηση οδηγούν σε παραβίαση κανόνων. Ακόμα, όταν συντρέχουν λόγοι 
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όπως απόρριψη, χαμηλή απόδοση, αρνητική κριτική και υψηλός βαθμός 
ματαίωσης, παρατηρείται σημαντική συσχέτιση με την εμφάνιση προβλη-
μάτων συμπεριφοράς. 

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι αδυνατούν να ερμηνεύσουν τους πολιτι-
σμικούς κώδικες των μαθητών/ριών Ρομά, την οικογενειακή τους σύνθεση 
και δυναμική (πολυμελείς οικογένειες), καθώς και διάφορες άλλες κοινω-
νικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά της ομάδας. Η νοητική καθυστέρηση 
ως κατηγορία εμφανίζεται να κατέχει την τρίτη θέση στα ευρήματα από το 
ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών και την πρώτη στις απαντήσεις των 
οικογενειών. Αυτή η διαφορά και το γεγονός ότι δεν ελέγχθηκαν τα ειδικά 
σχολεία των περιοχών δεν μας επιτρέπουν να συναγάγουμε ασφαλή συ-
μπεράσματα για το εάν τα παιδιά Ρομά με νοητική καθυστέρηση φοιτούν 
σ’ αυτά και υπεραντιπροσωπεύονται ή διαρρέουν από την εκπαίδευση. 
Επιπλέον, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα σχετι-
κά με το τι κατανοούν οι οικογένειες Ρομά ως ειδική εκπαιδευτική ανάγκη 
και νοητική καθυστέρηση, σ’ ένα τόσο δαιδαλώδες πλαίσιο νομοθεσίας, 
ειδικής αγωγής και διαγνώσεων.  

Συμπεράσματα 

Από τα ευρήματα γίνεται κατανοητό ότι οι ανάγκες στην υγεία του συγκε-
κριμένου παιδικού πληθυσμού είναι αξιοσημείωτες. Το ζήτημα της υγείας 
των Ρομά αποτελεί μεγάλη πρόκληση σε επίπεδο παροχής κοινωνικών  
υπηρεσιών και κοινωνικής παρέμβασης. Είναι στενή η συσχέτιση προβλη-
μάτων υγείας και συνθηκών διαμονής και διαβίωσης του πληθυσμού. Ανα-
φορικά με τη φοίτηση, διαπιστώνουμε μεγάλη συμμετοχή των παιδιών 
Ρομά στα ενταξιακά τμήματα. Ο ρόλος της ειδικής αγωγής παρουσιάζεται 
για άλλη μια φορά διπλός· από τη μια αξιοποιείται ως αφομοιωτικό εργα-
λείο από την κυρίαρχη ομάδα και από την άλλη λειτουργεί ως το βασικό 
της εργαλείο για αποκλεισμό.  

Στα θέματα που αναφέρθηκαν δεν υπάρχουν εύκολες και μονοσήμαντες 
απαντήσεις. Αν επιχειρούσαμε να απαντήσουμε, δεν θα αποφεύγαμε τη 
φωτογραφική και αποσπασματική απεικόνιση επιμέρους πλευρών της 
κοινωνικής ζωής και των κοινωνικών φαινομένων. Άλλωστε, τα περισσό-
τερα από τα θέματα που θίγονται στο κείμενο έχουν διερευνηθεί επαρκώς 
σε αρκετές μελέτες για άλλους ευάλωτους/αποκλεισμένους πληθυσμούς, 
είτε από το επιστημονικό πεδίο της κριτικής παιδαγωγικής (Apple, 2002· 
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Giroux, & Mclaren, 1993) είτε της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Mitakidou 
et al., 2009) είτε της παιδαγωγικής της ένταξης (Armstrong, 2004· 
Armstrong  & Spandagou, 2010).  

Κοινός παρονομαστής των ερμηνειών στις μελέτες: οι δομικές κοινωνι-
κές και εκπαιδευτικές διακρίσεις. Κοινός άξονας διερώτησης: πώς επιτυγ-
χάνεται η ένταξη και με ποιους τρόπους ενδυναμώνονται οι ευάλωτοι πλη-
θυσμοί. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η κριτική αποτίμη-
ση των κοινωνικο-ιστορικών συνθηκών και του μεθοδολογικού πρίσματος, 
όχι απλώς για μια πολυπόθητη στεγνή παραγωγή της γνώσης, αλλά προς 
όφελος των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. 
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Εξόριστοι αναστοχασμοί;1 

Γιώτα Καραγιάννη, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 
 

Το κείμενο αυτό αφορά ζητήματα αναστοχασμού κατά την υλοποίηση ενός 
ευρωπαϊκού προγράμματος σε σχέση με την εκπαίδευση και τον αποκλει-
σμό της ομάδας Ρομά. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν υποστεί κριτική 
για τα ελλιπή θεωρητικά τους πλαίσια, καθώς και για τις προτεινόμενες νε-
οφιλελεύθερες «καλές πρακτικές» τους. Με τα λόγια του Τσίρου (2011: 1, 2),  

οι επίσημες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν εργολαβικά εδώ 
και σχεδόν είκοσι χρόνια πλήθος πρωτοβουλιών για την ανάδειξη εκείνων 
των πολιτικών ενσωμάτωσης που υποτίθεται ότι θα άμβλυναν τα προβλή-
ματα των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. […] Η εννοιολογική συγκρό-
τηση του κοινωνικού αποκλεισμού ως κοινωνικό πρόβλημα τέθηκε […] από 
τα πάνω, δηλαδή από πλευράς κυρίαρχης εξουσιαστικής λογικής για τη δια-
χείριση των ποικιλώνυμων μορφών αποστέρησης που γεννιούνται στο 
πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών. 

Πέρα από την εννοιολογική συγκρότηση και τη διαχείριση της ετερότη-
τας που διακηρύσσουν, τα προγράμματα ενσωματώνουν αριθμητικούς 
δείκτες που αφορούν την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη, ενώ από 
την άλλη επικαλούνται δικαιώματα και αξίες. Αυτός ο αρχικός διχοτομι-
σμός έχει συζητηθεί ελάχιστα στον ελληνικό χώρο. Για να ξεκαθαριστούν 
λίγο τα ζητήματα αυτά, χρειάζεται να αναφερθούμε στο τι περιλαμβάνει 

1  Παραλλάσσουμε τον τίτλο του βιβλίου του Edward Said Αναστοχασμοί για την εξορία.  
Όπως επισημαίνει ο Said, η εξορία «είναι συναρπαστική ως σκέψη» ειδικότερα όταν δεν 
εκφράζεται μέσα από τον επιστημονικό ναρκισσισμό και όταν δεν παγιδεύεται σε τυπο-
ποιήσεις Λόγου και σε Εγωλογίες. Το κείμενο αυτό προσπαθεί να υπερβεί τον ψευδεπίγρα-
φο δυϊσμό μεταξύ των Αληθειών του Λόγου και των Αληθειών των Γεγονότων. Το ερωτη-
ματικό αναζητά το από ποιους, ώστε να αποφευχθεί η λογική του ψευδοδιλήμματος. 
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ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κατά κύριο λόγο, στατιστικούς δείκτες εκρο-
ών, κοστολογημένους, που αφορούν: 

‒ τους ετήσια ωφελούμενους πληθυσμούς και το αντίστοιχο κόστος 
δαπάνης, 

‒ την καταπολέμηση της ανεργίας, 
‒ τον ωφελούμενο γυναικείο πληθυσμό, 
‒ τα ΑμεΑ. 

Από τους παραπάνω δείκτες διαφαίνεται η ποιότητα ή μη του προ-
γράμματος καθώς και η κοινωνική αλλαγή που μπορεί να επέλθει. Ωστόσο, 
ο ποσοτικός τους χαρακτήρας δεν επιβεβαιώνει κατ’ ανάγκη μετατοπίσεις, 
αλλά η θεσμική χρονικότητά τους στην αντιμετώπιση διάφορων ειδών 
αποκλεισμού και οι συναθροίσεις διακριτών μονάδων απολογισμού θα 
μπορούσαν να το κάνουν. Όλοι αυτοί οι δείκτες δείχνουν συμφιλιωμένοι με 
επιστημονικούς λόγους που αρκετές φορές αποτελούν πασπαρτού διαφο-
ρετικών επιστημολογικών τοποθετήσεων. Η επιστημονική «επισφράγιση» 
επέρχεται μέσω των ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων που καταθέτουν οι 
δικαιούχοι των προγραμμάτων. 

Η προσπάθεια σύνδεσης της επιστημονικής πρόθεσης των δικαιούχων 
με την πρακτική «διαχείριση» ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για την  
αντιμετώπιση του αποκλεισμού δεν συνεπάγεται την παραίτησή τους από 
τη διατύπωση ερωτημάτων κατά την ανάληψη αλλά και κατά τη διάρκεια 
επιτέλεσης του έργου. Από τους συντάκτες των προκηρύξεων των έργων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ερωτήματα αυτά έχουν θεωρηθεί εξόριστα. 
Μπορούν να αφορούν την καταστατική συνθήκη του αποκλεισμού και τη 
χρονική απροσδιοριστία για την αντιμετώπισή του, καθώς επίσης και την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων, από τη στιγμή μάλιστα που αυτές  
έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που αποστασιοποιεί την εκπαίδευση από την 
κοινωνία. Επίσης, αφορούν επιστημονικά και οντολογικά ζητήματα που a 
priori έρχονται σε αντίθεση με τη λογική της διαχείρισης και της εργολα-
βικής ανάληψης, και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με την προτεινόμε-
νη «εορταστική» αναγνώριση της διαφοράς. Εφόσον δε τα προγράμματα 
αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης, ενεργοποιούν αυτόματα την επανα-
προσέγγισή της από την πλευρά των δικαιούχων ως κοινωνικού και πολι-
τικού θέματος που βρίθει από στοχαστικές λειτουργίες, επαναφέρει τις 
αβεβαιότητες στα νοήματα και καθορίζει αποφάσεις και πρακτικές ως  
αντίβαρο για την αντιστρεψιμότητά τους (Day, 2006). 
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Οι στοχασμοί αυτοί αναλύονται παρακάτω κατηγοριοποιημένοι σε δύο 
κεντρικές ενότητες:  

Α) Εκπαίδευση, κοινωνία, προγράμματα και νοήματα 

Β) Docta ignorantia: Αναπλαισίωση και ματαίωση 

Α) Εκπαίδευση, κοινωνία, προγράμματα και νοήματα 

Ένας από τους αρχικούς προβληματισμούς/αναστοχασμούς της επιστημο-
νικής ομάδας του έργου αφορούσε τη χρονική διάρκεια του Προγράμματος. 
Ο χρόνος ενέχει μια ηθική πραγματικότητα, και δεν είναι καθόλου ανεξάρτη-
τος από τον χώρο του κοινωνικού γίγνεσθαι. Η θετικιστική λογική των  
αριθμών και της αποτελεσματικότητας καθιστά τον χρόνο ένα στατικό μέ-
γεθος, και αυτό γίνεται διακριτό στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στην καθορισμένη διάρκεια των προγραμμάτων με στόχο τη διαχείριση των 
αποκλεισμών κάθε είδους. Η διάρκεια του Προγράμματός μας ήταν τριετής. 
Η μεταβλητή του χώρου και του χρόνου αδιάσπαστη: δράσεις τριών ετών 
στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη ‒18 Δήμοι). Ο χρόνος αφορά την 
εκπαίδευση, την αντιμετώπιση της χρόνιας διαρροής από το σχολείο ‒χωρίς 
να έχουν επιλυθεί τα χρόνια κοινωνικά προβλήματα που την προκαλούν‒ 
της μη συνέχισης της φοίτησης παιδιών Ρομά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση, της λήψης απολυτηρίων δημοτικού σχολείου χωρίς την αντίστοιχη από-
κτηση βασικών ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης.  

Αυτά τα τρία χρόνια αποτελούν το τελευταίο χρονικό βαγόνι σ' έναν 
συρμό αντίστοιχων παρεμβάσεων εδώ και μια εικοσαετία σχεδόν, με κοινή 
στοχοθεσία: την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού των Ρομά. 
Ποιος λοιπόν είναι ο χρόνος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο χρόνος 
των διακηρύξεων ‒ανεξάρτητος από την τωρινή οικονομική κρίση‒ ο χρό-
νος των απολογισμών των προγραμμάτων, ο χρόνος που οικειοποιείται η 
κοινωνική πολιτική στις ουσιοκρατικές συλλήψεις της για την αντιμετώ-
πιση του αποκλεισμού; 

Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός των Ρομά δεν αντιμετωπίστηκε ως σύ-
μπτωμα των πολιτικών παθογενειών του παρελθόντος, αλλά φυσικοποιή-
θηκε και μεγεθύνθηκε στη συγκεκριμένη χρονική συνθήκη. Η οικονομική 
κρίση προκάλεσε μεγαλύτερη φτώχεια καθώς και μια ισχυρή και γενικευ-
μένη συγκρότηση του αποκλεισμού σε φαντασιακό επίπεδο, λόγω των εν-
δο-ομαδικών αντιθέσεων που προκαλεί η οικονομική δυσπραγία.  
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Ο αποκλεισμός των διάφορων κοινωνικών ομάδων δεν διέθετε και δεν 
διαθέτει μόνο μια καταστασιακή θέση, αλλά εδράζεται και σε μια διαρκή 
φαντασιακή θέσμιση (Καστοριάδης, 1978) ή αλλιώς μια έξη ‒ένα habitus 
(Bourdieu, 2006). Εδώ εισχωρεί το ζήτημα του χρόνου ως ηθική συνθήκη. 
Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος αναδεικνύει τη ριζική αδιαφορία των 
κοινωνιών να συγκροτηθούν πάνω σε ένα ηθικό, κανονιστικό, αξιακό σύ-
στημα, και υπογραμμίζει τη συγκρότηση της κοινωνίας στη βάση ενός λει-
τουργικά διαφοροποιημένου και εξατομικευμένου κοινωνικού περιβάλλο-
ντος. Διακρίνουμε δηλαδή την απουσία κοινωνικού δεσμού και τη δράση 
μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων προς ίδιο όφελος.  

Το συλλογικό φαντασιακό που ορίζει ότι έτσι ήταν και έτσι είναι τα 
πράγματα δεν αντιμετωπίζεται με πολιτικές επιμόρφωσης απέναντι στα 
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, ούτε με τη διακήρυξη των ανθρώπι-
νων δικαιωμάτων, που έχουν πάψει από καιρό να είναι ανθρώπινα (Δουζί-
νας, 2006), ούτε με την κοινή επιθυμία που εκφράζεται μέσω μιας ψευδο-
γενούς ενότητας.  

Η παραπάνω θέση για τον χρόνο, σχετικά με τον αποκλεισμό των Ρομά, 
δεν υποστηρίζει την υπερπολιτικοποίηση του φαινομένου, με την έννοια 
ενός πολιτικού πάθους για τη διαφορά, αλλά ούτε και τον «εορτασμό» της 
‒μιας και έτσι θα οδηγούμασταν στην έλλειψη δυνατότητας αντιμετώπι-
σης του κοινωνικού φαινομένου. Αντιθέτως, η προσπάθειά μας να κατα-
νοήσουμε τον χρόνο και τις διαστάσεις του σε σχέση με τον αποκλεισμό, 
αξιοποιώντας την περιβόητη différance του Derrida (που εκφράζει αμφι-
σημία),2 ερμηνεύει και όλη την παραπάνω τοποθέτησή μας για τον χρόνο 
και τον χώρο, η οποία με τη σειρά της αποστασιοποιούσε και ταυτοχρόνως 
έφερνε κοντά τους εμπλεκόμενους. Συγκροτητικό στοιχείο της αναβολής 
στην απόδοση δικαιοσύνης αποτελούσε συγχρόνως και η άρνηση, από 
πλευράς διακηρύξεων, του ζητήματος της δομικής οικονομικής ανισότη-
τας. Ο Derrida μιλά για την αναβολή του χρόνου ως μια λυτρωτική έξοδο 
από τη βία της γλώσσας, κατ’ επέκταση και του νόμου. Ο χρόνος, ο υλικός 
και πραγματικός χρόνος του αποκλεισμού, είναι απτός, σωματικός, αφο-
ρά τη ζωή και τις πραγματικές συνθήκες. Σε αντίθεση με τον χρόνο των 
προγραμμάτων, αφορά τις πολιτικές, το βίωμα και τη ζώσα μνήμη, φέρ-
νει τις εγχαράξεις του παρελθόντος και του μέλλοντος στα σώματα των 
ανθρώπων.  

2  Από το γαλλ. ρήμα différer. Πβ. αγγλ. differ (διαφέρω) και defer (αναβάλλω).  
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Προσπαθούμε δηλαδή να εξηγήσουμε την αναβολή, τη χρονική περι-
στολή της αντιμετώπισης του αποκλεισμού και να επαναφέρουμε τη συζή-
τηση στις ορθές και ίσως για κάποιους τετριμμένες διαστάσεις της. Η ανα-
βολή της καταπολέμησης του αποκλεισμού σχετίζεται άμεσα με τις σύγ-
χρονες δυτικές κοινωνίες, οι οποίες έχουν θεμελιωθεί διιστορικά πάνω στη 
διάκριση, τον δυισμό και την πόλωση ανάμεσα στον «όμοιο» και τον «ξέ-
νο», τον «φίλο» και τον «εχθρό». Ο κατακερματισμός λοιπόν της  ευρωπαϊ-
κής λογικής και των επιστημονικών πεδίων διατηρεί αυτή τη μυθοπλαστι-
κή διάκριση. Η ενότητα των κοινωνιών στηρίζεται μόνο σε μια φαντασι-
ακή συλλογική επιθυμία, γιατί κατά τα άλλα ο κατακερματισμός σε ετε-
ρώνυμα κοινωνικά λειτουργικά συστήματα είναι πολιτικά υπαρκτός και 
δεδομένος.  

Η καταπολέμηση του αποκλεισμού των Ρομά μέσα από τις ορίζουσες 
του Προγράμματος ζητά από μέρους μας την υπέρβαση ως προς το θέμα 
της χρονικής διατήρησης της καταστατικής συνθήκης του αποκλεισμού, 
όπως και της αποδοχής ότι  ο αποκλεισμός αποτελεί μια διαδικασία συνε-
χούς φαντασιακής θέσμισης (Τσαούσης, 1998· Τσιρώνης, 2005· Τσιάκα-
λος, 1998). Όπως χαρακτηριστικά τονίζει και ο Τσίρος  

οι επεξεργασμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντηρούν ως ανα-
γκαία μια πραγματολογική αλήθεια χωρίς την οποία θα έχανε την αξία της 
κάθε προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας αυτών των πολιτικών: το θέμα 
δεν είναι γι’ αυτές να κλείσει το βαθύ τραύμα (ενν. ο αποκλεισμός ως κατά-
σταση) που συντηρεί την εγκάρσια ουλή της διάκρισης του «εμείς» και του 
«άλλου», […] πιο κρίσιμη είναι η συμφιλίωση (ενν. ο αποκλεισμός ως διαδι-
κασία φαντασιακής θέσμισης) με το παλαιόθεν τραύμα, […] να μάθουμε να 
ζούμε με τις ανοιχτές πληγές μας στο μέλλον (2011: 2). 

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή πολιτική παρουσιάζει έναν διάχυτο πλουραλι-
σμό στα ειδικά μέτρα που προαναγγέλλει σχετικά με τον αποκλεισμό. Οι 
δε πρακτικές της είναι σαν να μη συγκροτούνται στον χρόνο, σαν να μη 
λαμβάνουν μορφή από τον χρόνο ως μια τάξη διαδοχής, και ως εκ τούτου 
από αυτή την τάξη διαδοχής να αποκτούν την ιδιαίτερη σημασία και κα-
τεύθυνσή της. 

Εξαιτίας αυτού του πλουραλισμού, τα ευρωπαϊκά προγράμματα μετα-
τρέπονται σε ανεπίσημα δίκτυα κοινωνικής φροντίδας που τα αναλαμβά-
νουν κοινωνικοί επιστήμονες, οι οποίοι καλό θα ήταν να αναγνωρίζουν τον 
χρόνο ως σταθερή μεταβλητή και να ακυρώνουν την αναβλητικότητα των 
προηγούμενων χρόνων, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να σκια-
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γραφήσουν την οριστική ρήξη της πολιτικής με την ίδια την κοινωνία. Επι-
προσθέτως η πολιτική, οικειοποιούμενη τις διαστάσεις τονικού χρόνου 
που θεωρεί την ολότητα ως συνάθροιση διακριτών μερών, ή χρόνου ανά-
πτυξης και επιχειρείν ή χρόνου που απαιτείται για τη συμμόρφωση του 
«άλλου», απομακρύνει τη σκέψη από διαπιστώσεις σε θέματα κυριαρχίας 
και ελέγχου. Έτσι, επαγωγικά και με οξύμωρο τρόπο ο κοινωνικός απο-
κλεισμός εγγράφεται στο κοινωνικό σώμα ως ο μεγάλος αποκλεισμός της 
κοινωνίας από την πολιτική (Τσίρος, 2011).  

Ο πολιτικός προνοιακός ανακουφιστικός πλουραλισμός που προανα-
φέρθηκε, ο οποίος διέρχεται από τα πανεπιστήμια ως ανεπίσημα δίκτυα 
φροντίδας, μπορεί να ιδωθεί μέσα από δύο οπτικές: της απόλυτης κυριαρ-
χίας και του ελέγχου, αλλά και ως τόπος και χρόνος που προκαλεί ρήγματα 
τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί από τις πολιτικές λογικές (Mouffe, 2004). 
Τα ρήγματα αυτά αφορούν τον χώρο (πεδίο) που δεν είναι φαντασιακός 
και δεν βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, όπως συμβαίνει με την απόσταση 
του κοινωνικού πεδίου από την κεντρική εξουσία. Επίσης, αφορούν τα  
άτομα (ή τις ομάδες) που εμπλέκονται, άρα και την εμπιστοσύνη στα ίδια 
και όχι στις αφηρημένες ικανότητές τους. Κοινός χρόνος σ’ αυτή την περί-
πτωση σημαίνει τρόπος χρονικής οργάνωσης που δεν βασίζεται μόνο στην 
αφαίρεση των συγκεκριμένων διαδικασιών της παραγωγής, αλλά και στην 
επικοινωνία της ετερογένειας αυτών των διαδικασιών μέσω της απόδοσης 
αξίας χρήσης στον χρόνο.  Σύμφωνα με τον Tischler, 

ο χρόνος του κεφαλαίου κυριαρχεί επάνω μας, αλλά εμείς παράγουμε μια 
εναλλακτική χρονικότητα που εκφράζει έναν αγώνα ενάντια στην κυρίαρχη 
χρονικότητα. Αυτός ο χρόνος φτάνει πέραν του κεφαλαίου στη μορφή των 
ρήξεων και των εμπειριών που απορρίπτουν την αφηρημένη χρονικότητα 
και προωθούν έναν τρόπο οργάνωσης του χρόνου που ενισχύει την αξία 
χρήσης του. Το κεφάλαιο παράγει μια κοινωνική σύνθεση που βασίζεται 
στην αφηρημένη εργασία και το χρήμα. Αυτή η σύνθεση είναι μια διεστραμ-
μένη μορφή ενοποίησης που βασίζεται στη βία του εμπορεύματος, όπου η 
ζωή υποτάσσεται στην αγορά στον βαθμό που η αξία υποτάσσει την αξία 
χρήσης. Σε αυτή τη μορφή, η αφηρημένη χρονικότητα είναι η άρνηση του 
ελεύθερα ορισμένου ανθρώπινου πράττειν. Υπογραμμίζοντας κανείς την  
αξία χρήσης του χρόνου, υποθέτουμε, ανακτά το ανθρώπινο πράττειν και 
την κατασκευή της αυτονομίας (2011: 68). 

Ο πραγματικός χώρος/πεδίο και τα άτομα δεν είναι φαντασιακά και 
άχρονα. Η δημιουργία υπαρκτών ‒σε χρόνο, χώρο, άτομα‒ δικτύων σημαί-
νει και τη δημιουργία κοινότητας. Συνακόλουθα, ορίζει την επιθυμητή ορ-
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γανική αλληλεγγύη των κοινωνικών σχέσεων μιας κοινότητας, σηματοδο-
τώντας τη δυνατότητα ύπαρξης κοινωνικών δεσμών. Αυτοί οι κοινωνικοί 
δεσμοί κατοχυρώνουν την υπέρβαση των αγκυλώσεων και των ανεπαρ-
κειών του αποστασιοποιημένου θεσμικού πλαισίου, καθώς και της αφηρη-
μένης χρονικότητας των θεσμών και της εξουσίας, της κενής μορφής της 
αξίας.  

Πώς όμως φτάσαμε να δημιουργήσουμε μια συλλογικότητα, αποφεύγο-
ντας το επικίνδυνο άθροισμα ατομικών ενδιαφερόντων και την επακόλου-
θη χαώδη «συλλογική» ανορθολογικότητα; Με χρόνο στο πεδίο και επεν-
δύοντας στα άτομα, αυτό πρακτικά σήμαινε:  

‒  την καθημερινή σχεδόν εμπερίεξη της «νοσταλγικότητας» των εργα-
ζομένων αλλά και τη δική μας, για την αντιμετώπιση του αποκλει-
σμού, 

‒  την εμπερίεξη της συνεχούς ματαίωσης που προερχόταν από τη δια-
πίστωση όχι μόνο της ρήξης του κοινωνικού δεσμού στην ευρύτερη 
κοινωνία (όπως αυτή προέκυπτε στις συναλλαγές με τις υπηρεσίες), 
αλλά και της ρήξης των εσωτερικών δεσμών στην κοινότητα των 
Ρομά, 

‒  τη γνωσιοθεωρητική διάκριση ανάμεσα σε τεχνοκρατικές πολιτικές 
και πολιτικές που αναγνωρίζουν τον άνθρωπο (με το γιατί σε κάθε 
πρακτική), για τον επαναπροσδιορισμό των νοημάτων, 

‒  τη διάκριση ων αποκλεισμένων που θεωρούνται αντικείμενα της ευ-
ημερίας όσων ασχολούνται με τον εξανθρωπισμό τους, και την το-
ποθέτησή μας με όρους πάλης στο πλευρό τους, για τη χειραφέτηση 
όλων μας, 

‒  τον μηνιαίο, εξαμηνιαίο, ετήσιο απολογισμό των δράσεων, όχι για τα 
σωρευτικά νούμερα, αλλά για τη μνήμη που αναγνωρίζει τους κρί-
κους της όλης πορείας, καθώς και για την εσωτερική δέσμευση για 
μελλοντικούς προσδιορισμούς, 

‒  τις συνεχείς διαπραγματεύσεις και τη διαρκή συνομιλία όλων των 
εμπλεκομένων, 

‒  τη συνένωση των πρακτικών κάτω από κοινούς στόχους, 
‒  τη συνεχή «μα-θητεία» (Μανωλόπουλος, 2011: 105) στην ερμηνεία 

των αναπαραστάσεων. 

Το ρήγμα λοιπόν ήταν η δημιουργία δικτύου της ίδιας της ομάδας Ρομά 
και πολλαπλασιαστικά των εμπλεκομένων μαζί της· δηλαδή η δύναμη της 
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δημιουργίας ενός ιστού και ενός δεσμού που βρίσκεται ακόμη σε συνεχή 
διαπραγμάτευση και διάλογο για την ερμηνεία και τη βίωση της πραγμα-
τικότητας. Άλλωστε, δεν είναι ασυμφιλίωτη η πολιτική που ενεργοποιεί 
βιώματα με την πολιτική που διασφαλίζει δικαιώματα, άρα και τη μείωση 
του κοινωνικού αποκλεισμού (Mouffe, 2004). 

Επιπλέον, επειδή η ίδια η πραγματικότητα της ομάδας Ρομά δεν μας 
προκαλεί εφησυχασμό, ξαναθέτουμε το ερώτημα: Μπορεί μια τέτοια χρή-
ση των ρηγμάτων να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, και για πόσο χρο-
νικό διάστημα, όταν η κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική είναι «αναπη-
ροποιημένη»; Και το συνακόλουθο: Με ποιο τρόπο επιστήμονες με εποπτι-
κό ρόλο, που σχετίζονται με την κεντρική διοίκηση, «βιώνουν» την εξουσία 
μιας καθορισμένης πολιτικής, και σε ποιο βαθμό επιτρέπουν τη δημιουργία 
μιας «αυθεντικής» πολιτικής που ενεργοποιεί βιώματα, αισθήματα και εν-
διαφέροντα για τις πραγματικές ανάγκες των υποκειμένων; 

Τα δύο παραπάνω ερωτήματα μας οδηγούν στο πολυσυζητημένο θέμα 
της λόγιας άγνοιας (docta ignorantia) και φέρνουν στο προσκήνιο τις μα-
ταιώσεις μας και τον τρόπο αναπλαισίωσής τους. 

Β) Docta ignorantia: Αναπλαισίωση και ματαίωση 

Το δημόσιο πλαίσιο στο οποίο ζουν ερευνητές, δάσκαλοι και ακαδημαϊκοί 
είναι εξαιρετικά σύνθετο και στενάχωρο. Όπως επισημαίνει ο Edward Said, 
οι δυσκολίες αυτού του ρόλου προκύπτουν από την έγνοια τους να φρο-
ντίσουν ώστε οι ιδέες τους για τη δικαιοσύνη και την ισότητα να αποκτή-
σουν ισχύ σε πραγματικές, υπαρκτές καταστάσεις, στις οποίες το χάσμα 
μεταξύ της ομολογίας πίστης και της μάλλον απογοητευτικής πραγματικό-
τητας είναι κάτι περισσότερο από πλατύ (Said, 1994). Στις περιπτώσεις 
που δεν πραγματοποιείται αυτή η συνένωση ιδεών, έρευνας, θεωρίας και 
πρακτικής, υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουν έρμαια της αυτάρεσκης υπο-
κειμενικότητας και να οδηγηθούν στη λόγια άγνοια (Bourdieu, 2006).3   

3  «Η πιο λεπτή παγίδα έγκειται αναμφισβήτητα στο γεγονός ότι τα δρώντα υποκείμενα 
προσφεύγουν πρόθυμα στην αμφίσημη γλώσσα του κανόνα, τη γλώσσα της γραμματι-
κής, της ηθικής και του δικαίου για να εξηγήσουν μια κοινωνική πρακτική που υπακούει 
σε εντελώς διαφορετικές αρχές, αποκρύπτοντας έτσι, από τα ίδια τους τα μάτια, την α-
λήθεια της πρακτικής τους γνώσης ως docta ignorantia (λόγια άγνοια), δηλαδή ως τρόπο 
πρακτικής γνώσης που δεν περιλαμβάνει τη γνώση των ίδιων της των αρχών» (Bourdieu, 
2006: 167). 
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Όσο μάλιστα ενισχύεται η τάση ερευνητών, δασκάλων, ακαδημαϊκών 
να υποχωρούν, να συμμορφώνονται και να συμβιβάζονται με τις γενικές 
αρχές του θεσμισμένου πλαισίου, και με αυτόν τον τρόπο να αποσιωπούν 
τα αίτια των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων, κατανοώντας τα 
ως μεμονωμένα συμβάντα έξω από τους κρίκους της ιστορικής τους αλυ-
σίδας για να μη φανούν υπέρ το δέον πολιτικοί, τόσο περισσότερο ευθύνο-
νται για τους αποκλεισμούς κάθε είδους. 

Για τον ακαδημαϊκό, τον ερευνητή, τον δάσκαλο θα είχε σημασία η έν-
θερμη δέσμευση, το ρίσκο, η έκθεση, η αφοσίωση σε αρχές, η ευαισθησία 
που προϋποθέτει ο διάλογος και η ενεργή συμμετοχή σε αγώνες για τις 
συνθήκες ζωής των φτωχών, των απόκληρων, των ανθρώπων που δεν  
ακούγονται, δεν εκπροσωπούνται και δεν διαθέτουν καμιά απολύτως δύ-
ναμη, των εξόριστων (Said, 1994). 

Πόσο οργανικά δεμένες είναι άραγε οι αναπαραστάσεις όλων μας με 
αυτή την πραγματικότητα; Αν, όπως ισχυρίζονται ο Bourdieu και ο Said, 
αναλαμβάνοντας δράση στο κοσμικό πεδίο αποφεύγουμε τη λόγια άγνοια 
και μπαίνουμε στη σφαίρα της ηθικής, ποια είναι τα ερωτήματα και οι δυ-
σκολίες στη μέχρι τώρα πορεία μας;   

1. Πού και πότε συμβαίνει η δράση; Δηλαδή, κάτω από ποιες συγκεκρι-
μένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, και πώς αυτές εκφράζονται 
διιστορικά;  

2. Τίνος συμφέροντα εξυπηρετεί το Πρόγραμμα και σε ποιο βαθμό; 

3. Πώς συγκροτούνται και ερμηνεύονται οι αναπαραστάσεις της πραγ-
ματικότητας των Ρομά; 

4. Πώς αρθρώνεται η πρακτική γύρω από μια συνεκτική και «οικουμε-
νική» δεοντολογία; 

5. Με ποιο τρόπο η πρακτική θεμελιώνει τη διάκριση εξουσίας και δι-
καιοσύνης;  

6. Εφόσον αμβλυνθεί ο χρόνος στη διαδικασία, πώς αντιμετωπίζεται η 
ματαίωση της χρονικής διάρκειας του Προγράμματος; 

7. Τι φανερώνουν οι επιλογές και οι προτεραιότητές μας;  

Ξεκινώντας από τις θεωρήσεις μας, απαντήσαμε στα παραπάνω ερω-
τήματα στην προηγούμενη ενότητα. Ακόμη πάντως διατηρούμε στο μυαλό 
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μας χώρο ελεύθερο για την αμφιβολία και ενεργοποιημένο ένα σκεπτικό 
(αυτο)σαρκασμού αποστασιοποιημένου από τις εξουσίες. Αναθεωρούμε τη 
γνώμη μας, να αναγνωρίζουμε τους φόβους μας και να αντέχουμε τις μα-
ταιώσεις του χρόνου. Mαταιώσεις που δεν προέρχονται από παντοδύναμες 
προσδοκίες, αλλά από τη βιωμένη πραγματικότητα. Γιατί μόνο έτσι μπο-
ρούμε να οδηγηθούμε από το πεδίο των σχετικά αφηρημένων ζητημάτων 
της ερμηνείας στο πολύ πιο σημαντικό πεδίο της κοινωνικής αλλαγής. 
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Το παρόν μιας διάρκειας 

Ευαγγελία Τρέσσου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 
 

Ο χρόνος ως μια βασική νοητική δομή, στην οποία τοποθετούμε γεγονότα 
στη σειρά και τα συγκρίνουμε, μας βοηθάει να καταγράψουμε εξελίξεις, να 
διαπιστώσουμε αλλαγές, να αξιολογήσουμε παρεμβάσεις. Η δίδυμη υπό-
σταση του χώρου με τον χρόνο, η γενετική δύναμη της πολλαπλής συνέ-
χειας και ανανέωσης του βιωμένου κόσμου, είναι και η αιτία, ο λόγος της 
πολλαπλής ερμηνείας και της κατανόησης του χώρου και των καταστά-
σεών του, αφού ο χρόνος δεν είναι μια ουδέτερη οντότητα, είναι ο βιωμέ-
νος χρόνος του εαυτού και του άλλου. Αυτός ο βιωμένος χρόνος του εαυ-
τού μας και του άλλου, του εαυτού μας σε σχέση με τον άλλο, περιγράφει, 
διαμορφώνει την πραγματικότητα της συνύπαρξης διαφορετικοτήτων, της 
αποδοχής διαφορετικών ανθρώπινων ομάδων, του σεβασμού και της απο-
δοχής της πολιτισμικής ποικιλίας στις ανθρώπινες κοινότητες, του σεβα-
σμού του δικαιώματος των άλλων να είναι διαφορετικοί.  

Οι ανθρώπινες κοινότητες κάθε στιγμή αποτελούνται από ομάδες που 
δημιουργούνται καταφατικά (όσοι/ες έχουν κάποια χαρακτηριστικά) και 
από ομάδες που δημιουργούνται αρνητικά (όσοι/ες δεν έχουν τα συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά). Η κοινωνική συγγένεια των ατόμων που απο-
τελούν τον πληθυσμό των διάφορων ομάδων ορίζεται ανάλογα με τη ση-
μασία που έχουν για τον κάθε άνθρωπο τα διάφορα γνωρίσματα που  
αποτελούν και τα κριτήρια για τη δημιουργία μιας ομάδας. Τα γνωρίσμα-
τα αυτά έχουν διαφορετική σημασία για διαφορετικούς ανθρώπους, για 
διαφορετικές εποχές στη ζωή του ίδιου ανθρώπου, για διαφορετικές κοι-
νωνίες και διαφορετικές εποχές σε μια κοινωνία. Η δημιουργία μιας κοι-
νωνικής ομάδας και η ένταξή μας σ' αυτήν επηρεάζει τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε, περιγράφουμε, ερμηνεύουμε και διαχειριζόμα-
στε την κοινωνική πραγματικότητα.  
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Δύο παραδείγματα από την προσωπική μου ζωή 

1ο περιστατικό. Ήμουν μαθήτρια λυκείου, όταν ήρθε να μείνει για λίγο μαζί 
μας ο παππούς μου, που ζούσε σ’ ένα μικρό νησί των Κυκλάδων. Μια μέρα, 
τον πήγε ο πατέρας μου στον κουρέα για να ξυριστεί. Όταν γύρισε, μου 
είπε με ενθουσιασμό ότι πέρασαν από ένα πάρκο γεμάτο με «διπλά που-
λιά» και ότι ο κουρέας τον περιποιήθηκε ιδιαιτέρως· μάλιστα, μετά το κού-
ρεμα δεν του έβαλε στο πρόσωπο γλυκάδι αλλά κολόνια. Δεν καταλάβαινα 
τίποτε. Ο παππούς μου μιλούσε μια γλώσσα ακατανόητη για μένα ‒όχι τη 
σωστή. Προσεκτικά, για να μην τον θίξω, του είπα:  

‒ Παππού, δεν υπάρχουν διπλά πουλιά. 
‒ Και βέβαια υπάρχουν, μου απάντησε ενοχλημένος, και μάλιστα τα πε-

ρισσότερα ήταν μοβ, αλλά είχε και πολλά άσπρα.  

Συνέχισα για λίγο ακόμη, για να διαπιστώσω γρήγορα ότι δεν έβγαινε 
άκρη. Εγκατέλειψα την προσπάθειά μου να τον καταλάβω και προχώρησα 
στον δεύτερο σκόπελο της επικοινωνίας μας.  

‒ Ο κουρέας χρησιμοποιεί πάντοτε κολόνια μετά το ξύρισμα, είπα.  
‒ Ο κουρέας, αντέτεινε ο παππούς, χρησιμοποιεί πάντοτε γλυκάδι με-

τά το ξύρισμα. Μόνο όταν κάποιος γίνεται γαμπρός τού βάζει στο πρό-
σωπο κολόνια.  

Σταμάτησα τη συζήτηση σίγουρη ότι εγώ κι εκείνος δεν βρισκόμαστε 
στον ίδιο κόσμο.  

Όταν μίλησα στον πατέρα μου για το πρόβλημα επικοινωνίας που είχα 
με τον πατέρα του, έβαλε τα γέλια και μου εξήγησε ότι ο παππούς είχε δί-
κιο που επέμενε ότι είδε διπλά πουλιά στο πάρκο, γιατί το πάρκο ήταν 
πραγματικά γεμάτο με μοβ και άσπρες διπλές βιολέτες, όπως επίσης είχε 
δίκιο για τον κουρέα, αφού στο νησί τούς βάζει στο πρόσωπο ξίδι μετά το 
ξύρισμα και σπανιότατα κολόνια.  

Θυμάμαι ακόμη και σήμερα ότι είχα νιώσει άβολα από την επικοινωνία 
με τον παππού. Το γεγονός ότι μιλούσε μια εκδοχή της ελληνικής γλώσσας 
άγνωστη σε μένα, άρα κατά την άποψή μου τότε όχι σωστή, απέκτησε πο-
λύ μεγαλύτερη σημασία από τη συγγένειά μας και τον κατέταξε σε μια δι-
αφορετική –μάλλον κατώτερη από τη δική μου– ομάδα.  

2ο περιστατικό. Αυτή τη φορά στο νησί του παππού, καλοκαίρι, πριν 10 
χρόνια. Προσπαθούσα να εξηγήσω στον Γιάννη, τον ντόπιο μαραγκό, πως 

176 



ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

7 

11 

έπρεπε να αλλάξει το κούφωμα σ’ ένα μικρό παράθυρο. Μετά από μια μι-
κρή παύση, ο Γιάννης ρωτάει: 

‒ Λες για το παράθυρο στη γέφυρα; 
‒ Γέφυρα; Το σπίτι δεν έχει καμιά γέφυρα, είπα. 
‒ Είναι η τζαμένια προεξοχή που μοιάζει με παρατηρητήριο, όπως είναι 

η γέφυρα του πλοίου, εξήγησε πρόθυμα ο Γιάννης.  

Ένιωσα πολύ έντονη ευχαρίστηση και έκπληξη από τη γνώση που μου 
πρόσφερε ο Γιάννης. Αισθάνθηκα ότι η γλώσσα μας είναι πολύ πλούσια 
και, εκεί που πιστεύεις ότι οι λέξεις είναι νοηματικά πεπερασμένες, δια-
πιστώνεις ότι εκτείνονται πέρα από τα όρια που τους είχες προσδώσει. 
Θυμάμαι ότι για ώρα σκεφτόμουν να βρω πολλαπλά νοήματα για την ίδια 
λέξη. Η γέφυρα, που για μένα, από τις εμπειρίες μου και τη σχολική εκ-
παίδευση, σήμαινε τον φυσικό ή τεχνητό βραχίονα που ενώνει δύο απο-
κομμένες μεταξύ τους εδαφικές περιοχές, για τον Γιάννη δήλωνε το πα-
ρατηρητήριο, την οπτική σύνδεση του πλοίου με τον ορίζοντα. Εγώ κι ο 
Γιάννης ανήκαμε στην ίδια ομάδα, αυτών που μιλούν την ελληνική γλώσ-
σα σε όλο της τον πλούτο από πλευράς λέξεων και σ’ ένα τεράστιο εύρος 
από την άποψη των νοημάτων τους.  

Αυτή τη φορά, στο παρόν της διάρκειας της δικής μου ωρίμασης, πολ-
λά χρόνια μετά την εμπειρία με τον παππού, ήθελα και μπορούσα να κα-
ταλάβω τον άλλο και αισθάνθηκα τη «διαφορά» μου με τον Γιάννη ως 
δυνατότητα βελτίωσής μου. Διαπίστωσα ότι, αν ξεχάσεις την ασφάλεια 
που αισθάνεσαι λειτουργώντας στο πλαίσιο της ομάδας σου και διακιν-
δυνεύσεις να ερευνήσεις τη λειτουργία και να ερμηνεύσεις τους κανόνες 
και άλλων ομάδων, αν θελήσεις να καταλάβεις πριν απορρίψεις, τότε 
παύεις να φοβάσαι ή να απαξιώνεις τον άλλο και κερδίζεις σε γνώσεις 
από την προσέγγισή του.  

Η κατανόηση, η αποδοχή, η αναγνώριση του άλλου ως ίσου μπορεί να 
παρουσιάζει δυσκολίες και να προκαλεί προβλήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί 
οι άνθρωποι μεγαλώνουμε και αποκτούμε γνώσεις και εμπειρίες σε διαφο-
ρετικά τοπικά, πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, σε διαφορετικές 
κοινωνικές ομάδες. Οι έννοιες, το περιεχόμενο, οι σημασίες των λέξεων, 
αλλά και οι συμπεριφορές, οι αξίες, οι ρόλοι σχετίζονται άμεσα με τα πλαί-
σια συμφραζομένων στα οποία εντάσσονται, και διαμορφώνονται μέσα 
από έναν συνεχή διάλογο κοινωνικών, γλωσσικών και γνωστικών δεδομέ-
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νων. Έτσι, το περιεχόμενο, η σημασία της ίδιας λέξης μπορεί να διαφέρει 
από τον έναν άνθρωπο στον άλλο, καθιστώντας προβληματική την επικοι-
νωνία ανάμεσά τους. Με ανάλογο τρόπο, η ίδια συμπεριφορά μπορεί να 
είναι αποδεκτή για τον έναν και μη αποδεκτή για τον άλλο, ο ίδιος ρόλος να 
είναι τιμητικός για τον έναν και υποτιμητικός για τον άλλο.  

Η κατανόηση δεν είναι κάτι που μπορεί να κερδίσει ή να χάσει κανείς, 
δεν είναι κάτι που κληρονομείται. Είναι μια δυναμική και συνεργατική 
δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται ενεργητικά δύο πλευρές. Για να 
έχω λοιπόν τη δυνατότητα να καταλάβω τον άλλο, πρέπει να δημιουργή-
σω τις ευκαιρίες να τον συναντήσω, να τον γνωρίσω, να συνομιλήσω μαζί 
του. Αν επιμένω να τονίζω τα χαρακτηριστικά που με διαφοροποιούν, 
αυτό δεν με βοηθάει να τον πλησιάσω και να τον γνωρίσω. Διαφορές  
υπάρχουν πάντα ανάμεσα στους ανθρώπους. Μόνο αν επεξεργαστώ και 
εντάξω αυτές τις διαφορές σε μια διαφορετική κατηγορία κοινών γνωρι-
σμάτων, μόνο τότε υπάρχουν προοπτικές αμοιβαίας κατανόησης στις 
ανθρώπινες σχέσεις.  

Αυτή την κατανόηση ανθρώπων, πολιτών της χώρας μας, συμπολιτών 
μας που «διαφέρουν» προσπαθούμε να πετύχουμε μέσα από το Πρόγραμ-
μα για την εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ξανανοίγο-
ντας τον διάλογο που έχει διακοπεί, δημιουργώντας συναινέσεις και αντι-
μετωπίζοντας συγκρούσεις τόσο μέσα στην ίδια τους την ομάδα όσο και 
ανάμεσα στην ευρύτερη και τη δική τους κοινότητα.  

Το παρόν της διάρκειας στη ζωή των Ρομά  

Το παρόν, ως συνέχεια μιας διάρκειας χρόνου που έχει βιωθεί, εντάσσεται 
σε μια συνέχεια γεγονότων που έχουν συμβεί, σχέσεων που έχουν εγκατα-
σταθεί, πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί. Το παρόν της ζωής των Ρομά ‒
όχι μόνο στον τόπο μας‒ έχει μακρά διάρκεια στη συγκρότηση των κοινο-
τήτων τους, στις συνθήκες διαβίωσης, στην εκπαίδευση των παιδιών τους, 
στη σχέση τους με τους μη Ρομά, στη συμμετοχή τους στο πολιτικό, κοινω-
νικό, πολιτισμικό γίγνεσθαι του τόπου, σε αρνητικές διακρίσεις, περιθωρι-
οποίηση, φτώχεια και αποκλεισμό από δημόσια και κοινωνικά αγαθά.  

Μια εξαιρετικά σύντομη ιστορική αναδρομή αναδεικνύει ότι αρνητικές 
προκαταλήψεις και στερεότυπα, ένα σύνολο φαντασιακού, έχουν αναπτυ-
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χθεί για τους Ρομά από την εποχή της εγκατάστασής τους στην Ευρώπη 
τον 14ο-15ο αιώνα· προκαταλήψεις και στερεότυπα που διατηρήθηκαν 
στέρεα μέχρι τις μέρες μας και κατά καιρούς ενισχύθηκαν ανάλογα με τις 
περιβάλλουσες πραγματικότητες. Οι πολιτικές απέναντι στους Ρομά χαρα-
κτηρίζονταν πάντα, με τη μια ή την άλλη μορφή, από την άρνηση των ίδιων 
των ανθρώπων, της γλώσσας και του πολιτισμού τους, όπως υποστηρίζει 
ο Liégeois (1994) ομαδοποιώντας αυτές τις πολιτικές σε τρεις πλατιές κα-
τηγορίες: αποκλεισμός, αναγκαστική ενσωμάτωση και αφομοίωση. Συνή-
θως ακολουθείται μια εξελικτική πορεία από την 1η κατηγορία στην 3η, αν 
και ενδέχεται να συνυπάρχουν και οι τρεις την ίδια χρονική περίοδο σε δι-
αφορετικές χώρες ή ακόμη και στον ίδιο τόπο.  

Αποκλεισμός: Ο Liégeois αναφέρει πολλά παραδείγματα αποκλεισμού 
των Ρομά, από τη στιγμή της άφιξής τους στις διάφορες χώρες της Ευρώ-
πης. Ο αποκλεισμός, αρχικά από τις τοπικές κοινότητες, εύκολα γενικεύτη-
κε, έγινε κρατική υπόθεση και πήρε τη μορφή της θανάτωσης, της εξόντω-
σης, του αφορισμού και της εκδίωξης, της σωματικής τιμωρίας, του επ’  
αμοιβή εντοπισμού και βασανισμού. 

Αναγκαστική ενσωμάτωση: Αργότερα, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές 
στόχευαν στην υποχρεωτική, βίαιη σε γενικές γραμμές ενσωμάτωση των 
Ρομά στην κυρίαρχη κοινότητα, έτσι ώστε τελικά να μη διαφοροποιού-
νται, να μη διακρίνονται, να γίνουν αόρατοι. Αντί για τη γεωγραφι-
κή/χωρική εκτόπισή τους, τώρα η εξάλειψη επιχειρείται κοινωνικά, ανα-
γκάζοντάς τους να συμμορφωθούν με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Στην  
Ισπανία, για παράδειγμα, το 1783 ο βασιλιάς Ερρίκος Γ’ όρισε με νόμο ότι 
όποιος αυτοπροδιοριζόταν ως Ρομά έπρεπε μέσα σε 90 μέρες να απαρνη-
θεί τη γλώσσα του και τις συνήθειές του, να αλλάξει τελείως. Αν το αρ-
νούνταν, θα θανατωνόταν. Έτσι εξηγούν οι σύγχρονοί μας Ισπανοί Ρομά 
ότι δεν μιλούν τη γλώσσα ρομανί. 

Αφομοίωση: Υπό το φως ανθρωπιστικών προσεγγίσεων στα ζητήματα 
των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα οι 
πολιτικές αλλάζουν. Απαγορεύονται οι σωματικές τιμωρίες, η δουλεία, η 
απομάκρυνση των παιδιών από τους γονείς, όπως γινόταν μέχρι τότε.  
Ωστόσο, και πάλι οι Ρομά αντιμετωπίζονται ως ελλειμματικοί, ως πρόβλη-
μα για την κοινωνία, ως αταίριαστοι που πρέπει να αλλάξουν, να γίνουν 
«κανονικοί» για να αφομοιωθούν από την ευρύτερη κοινότητα. 
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Σήμερα οι Ρομά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τα ίδια δι-
καιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τον υπόλοιπο πληθυσμό, οι πολιτι-
κές που σχεδιάζονται στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων εναντίον τους, παρ’ όλα αυ-
τά η πείνα και ο κοινωνικός αποκλεισμός (GAC, 2008) παραμένουν τα κυ-
ρίαρχα χαρακτηριστικά της ζωής των περισσότερων Τσιγγάνων σε όλη 
την Ευρώπη. Το παρόν της διάρκειας στη ζωή των Ρομά δείχνει το χάσμα 
ανάμεσα στις εξαγγελίες, τις πολιτικές και την πραγματικότητα. 

Και στη χώρα μας η πλειονότητα των Ρομά δεν έχει σταθερό προσωπι-
κό εισόδημα και απορροφά ελάχιστο ποσοστό από τα κοινωνικά και δη-
μόσια αγαθά, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η συμ-
μετοχή στα κοινά, δηλαδή αγαθά των οποίων η έλλειψη οδηγεί συνήθως 
και στην οικονομική ανέχεια. Όσο λιγότερο δημόσιο και κοινωνικό πλούτο 
απορροφά ένας άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να διολι-
σθήσει σε συνθήκες φτώχειας. Πολιτικές, στερεότυπα και προκαταλήψεις 
συντελούν στην πρόκληση και συντήρηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
των Ρομά. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο: 

H ελλιπής απορρόφηση βασικών δημόσιων και κοινωνικών αγαθών οδηγεί 
στην αδυναμία ισότιμης συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών αποφά-
σεων, πράγμα που εμποδίζει την αποφασιστική καταπολέμηση των αρνητι-
κών για την κοινωνική ένταξη παραγόντων, γεγονός που, με τη σειρά του, 
οδηγεί στην ελλιπή απορρόφηση δημόσιου και κοινωνικού πλούτου. Και 
έτσι ο κύκλος ολοκληρώνεται και επαναλαμβάνεται (Κογκίδου, Τρέσσου & 
Τσιάκαλος, 1997).  

Το παρόν στη ζωή των Ρομά δεν αφήνει πολλά περιθώρια για θετικές 
προοπτικές όσον αφορά το μέλλον τους. Η σχετική έρευνα και τα Προ-
γράμματα, τα Προγράμματα και η πολιτική γι’ αυτά τα ζητήματα, έχουν κι 
αυτά μακρά διάρκεια. Αλλά ανάλογη διάρκεια έχουν και οι αναστολές, τα 
αδιέξοδα, οι ασυνέχειες και η στασιμότητα που συχνά παρουσιάζονται.  

Το παρόν έχει δύο όψεις: Οι συνθήκες από τη μια, όπως έχουν διαμορ-
φωθεί μέσα στη μακρά διάρκεια, και από την άλλη ο σχεδιασμός, η έρευνα, 
οι παρεμβάσεις και η διατύπωση προτάσεων στο παρόν ώστε να αλλάξουν 
οι συνθήκες και να δημιουργηθούν προοπτικές για το μέλλον. Σ’ αυτό το 
παρόν δουλεύει το Πρόγραμμα, τις σημερινές πραγματικότητες και δυνα-
τότητες, αυτή τη μακρά διάρκεια θέλει να αντιμετωπίσει. Μέσα στο περιο-
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ρισμένο χρονικό διάστημα των τριών χρόνων, που είναι η διάρκειά του, 
στοχεύει να αναπτύξει τους κύριους παράγοντες που μπορεί να αποκτή-
σουν μια καινούρια διάρκεια, που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις 
συνθήκες και να επιτρέψουν μια καινούρια δημιουργική πραγματικότητα. 
Η εφαρμογή του είναι ένας αγώνας με τον χρόνο, που τρέχει σε βάρος μας. 
Ισχυρά πολιτισμικά και κοινωνικά στερεότυπα δίνουν ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά στο εγχείρημα. Η οικονομική κρίση συχνά εξουδετερώνει ελπιδο-
φόρες διαδικασίες. Και η διάρκεια δεν είναι μεγάλη. Χρειάζεται πολύς χρό-
νος για να ανατρέψεις εδραιωμένες συνθήκες και παγιωμένες αντιλήψεις, 
να ξανα-εγκαταστήσεις σχέσεις εμπιστοσύνης και να εντάξεις στο σχολείο 
νέους και νέες Ρομά που το έχουν ήδη εγκαταλείψει ή που δουλεύουν ή 
που έχουν παντρευτεί. Τελικά ο χρόνος θα δείξει αν οι δυνατότητες θα νι-
κήσουν τις αντιστάσεις, αν οι γνώσεις και το συναίσθημα θα νικήσουν τις 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Στην αλληλουχία των γεγονότων, στο 
χρονικό συνεχές των δράσεων, τα συναισθήματα εναλλάσσονται συνεχώς, 
η αγωνία και η ικανοποίηση, η απογοήτευση και η ευχαρίστηση, η ματαίω-
ση και η χαρά. Το κάθε παρόν διαρκεί σωρεύοντας όσες εμπειρίες, πληρο-
φορίες, νέες γνώσεις και συναισθήματα μπορεί να κρατήσει. Κρατάμε το 
κάθε παρόν σαν διάρκεια.  

Θα αναφέρω μερικές από αυτές τις μεγάλες στιγμές και κάποια αποτε-
λέσματα της διάρκειας ορισμένων δράσεων.  

Εμείς θα το λέγαμε επιτυχία 

Τη σχολική χρονιά 2010-11 γράφτηκαν στο Λύκειο Δενδροποτάμου 16 
παιδιά Ρομά και την επόμενη χρονιά πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις 37 
μετεξεταστέοι/ες μαθητές/ριες γυμνασίου. 

Φάρμακα και χρώματα 

Την πρώτη χρονιά εφαρμογής του Προγράμματος, μια συνεργάτιδα ψυχο-
λόγος μας ενημέρωσε ότι αρκετοί/ές Ρομά σ’ έναν μικρό τόπο της Β. Ελλά-
δας δεν παίρνουν τα φάρμακά τους, καθώς απαιτείται να μετακινούνται 
στο νοσοκομείο, στο κέντρο της πόλης, και δεν διαθέτουν την οικονομική 
δυνατότητα. Ξεκίνησε τότε η διαδικασία επικοινωνίας με την προϊσταμένη 
του φαρμακευτικού υλικού και έγιναν συνεννοήσεις ώστε με υπεύθυνες 
δηλώσεις δύο άτομα να παραλαμβάνουν τα φάρμακα. Και ενώ είχαμε την 
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εντύπωση ότι επιλύθηκε το ζήτημα, διαπιστώσαμε ότι παραλάμβαναν μεν 
τα φάρμακα, αλλά και πάλι δεν τα μοίραζαν, γιατί λόγω αναλφαβητισμού 
δεν διέκριναν σε ποιον ανήκαν. Επαναλήφθηκε η διαδικασία από την αρχή 
και έγιναν κατηγοριοποιήσεις με αυτοκόλλητα και χρώματα, ώστε κάθε 
χρώμα να αντιστοιχεί σε έναν λήπτη.  

Ίδιες λέξεις ξανά και ξανά  

Παρακολουθούσαμε σε βίντεο τη διαδικασία γραμματισμού και υποβοή-
θησης παιδιών σχολικής ηλικίας σ’ έναν καταυλισμό, όταν διαπιστώσαμε 
ότι υπήρχε ένας άντρας μεγάλης ηλικίας που έγραφε σε μια σελίδα λέξεις, 
λέξεις, και συμπλήρωνε ολόκληρες σελίδες. Αναρωτηθήκαμε για την πα-
ρουσία του εκεί και για την ηλικία του. Η κοινωνική λειτουργός του Προ-
γράμματος μας ενημέρωσε ότι ήταν παππούς κάποιων παιδιών που ήλθε 
μόνος του στα μαθήματα ζητώντας επίμονα να γράψει. Δεν του είχε δοθεί 
ποτέ η δυνατότητα. Ήταν εκεί και έγραφε ξανά και ξανά τις ίδιες λέξεις. 
Σαν να έγραφε την ιστορία του από την αρχή... 

Tο κομβόι 

«Σεπτέμβρης 2011, ώρα 6.30 το πρωί. Αρχή σχολικής χρονιάς. Πέντε αυτο-
κίνητα ξημερώματα στον καταυλισμό. Άνθρωποι βγαίνουν από τις αυτο-
σχέδιες παράγκες τους, μικρά παιδιά αγουροξυπνημένα ξετρυπώνουν με 
φρεσκολουσμένα, βρεγμένα μαλλιά, μας καλωσορίζουν με φωνές. Αρχίζουν 
οι κουβέντες, μπαίνουν σε παράταξη και τα αγροτικά. Μετά από 20 χρόνια 
ύπαρξης του καταυλισμού, είναι η πρώτη μέρα που τα παιδιά θα πάνε σχο-
λείο. Δεν υπάρχει λεωφορείο, τα παιδιά μπαίνουν στα αυτοκίνητα. Ο στε-
νός χωματόδρομος μας αναγκάζει να πάμε το ένα αυτοκίνητο πίσω από το 
άλλο. Αγροτικά και επιβατηγά σηκώνουν σκόνη ατελείωτη, κορνάρουν και 
κορνάρουμε σαν σε νίκη...» (Από το ημερολόγιο ψυχολόγου του Προγράμ-
ματος) 

Γνωριμία με το βιολί 

«Τη δράση αυτή την επέλεγα ιδανικά για παιδιά Γ’, Δ’ και Ε’ Δημοτικού. Οι 
αντιδράσεις τους ήταν πάντα πολύ θετικές και συμμετείχαν όλοι/ες με με-
γάλο ενθουσιασμό. Αρχικά, τους γνώριζα το βιολί, ακούγαμε τον ήχο του 
και απαντούσα σε τυχόν ερωτήσεις. Στη συνέχεια, τους έλεγα ότι έπρεπε 
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να ακολουθήσουν τις οδηγίες του. Σιγά σιγά, όλα τα παιδιά σηκώνονταν 
όρθια και παίζαμε ένα παιχνίδι για να ξυπνήσουμε το σώμα μας. 

Στον πίνακα είχα γραμμένο το ποίημα “Ηλιοβασίλεμα” της Άντριας 
Γαριβάλδη: 

Γλύκανε ο ήλιος κι έπεσε στο προσκεφάλι της νυχτιάς να κοιμηθεί 
Έπεσαν οι σκιές κι αντάμωσαν της γης σημάδια 
Του καταχείμωνου οι ηλιαχτίδες λιγοστές 
Μα στο λυκόφως της καρδιάς τα φτερουγίσματα τρελά λυχνάρια 
Κι εγώ θαυμάζω το βασίλεμα μιας μέρας 

Διαβάζαμε τον κάθε στίχο ξεχωριστά, τον αναλύαμε και βρίσκαμε μια 
κίνηση που τον εξέφραζε. Στον πρώτο στίχο, για παράδειγμα, τα παιδιά 
συνήθως μου κάνανε με τα χέρια τους έναν κύκλο που μαζευόταν και  
έκλεινε, καταλήγοντας σε μια μικρή μπαλίτσα στο πάτωμα. Όταν τελειώ-
ναμε το ποίημα, το χορεύαμε όλο μαζί, ενώ εγώ τους έπαιζα βιολί και τους 
διάβαζα τους στίχους. Στο τέλος της ώρας τα παιδιά ήταν ήρεμα και λει-
τουργούσαν σαν μια πολύ καλά συγχρονισμένη ομάδα. Ένας μαθητής Δ’ 
Δημοτικού μού είπε φεύγοντας: «Κυρία, μέχρι και το ρολόι δάκρυσε που 
φεύγετε». (Από το ημερολόγιο μουσικού του Προγράμματος) 

Μερικές από τις ιστορίες δεν αξιολογούνται ερευνητικά, αλλά διαθέ-
τουν για μας μια έκχυση συγκίνησης που δεν καταγράφεται σε αριθμούς 
εγγραφών και ποσοστά αποτελεσματικότητας. Οι ανθρώπινες υποθέσεις 
είναι πολύ πιο πολύπλοκες από την κουλτούρα και τα θεωρητικά συστή-
ματα που μοιραζόμαστε με τους συναδέλφους. Η συμμετοχή σε διαδικασί-
ες απελευθερώνει συναισθήματα όχι για (απλά) ποσοτικά δεδομένα, αλλά 
για (βαθιά) προσωπικά βιώματα. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
Κογκίδου, Δ., Τρέσσου, Ε. & Τσιάκαλος, Γ. (1997). Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση: 

Η περίπτωση γλωσσικών μειονοτήτων στη δυτική Θεσσαλονίκη. Στο Ε. Σκούρτου (Ε-
πιλ.), Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Αθήνα: Νήσος. 

Council conclusions on inclusion of the Roma, 2914th General Affairs Council Μeeting,  
Brussels, 8 December 2008. 

Liégeois, J-P. (1994). Roma, Gypsies, Travellers. Council of Europe: Council of Europe Press. 
 

183 





ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: 
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at the University of Western Sydney. She is currently responsible for 
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Derrick has published 9 books and 150 journal articles and papers. Power and 
Partnership in Education (1995) and Experiences of Special Education (2003) 
were awarded national book prizes).  
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Εκπαιδευτικής Ένταξης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας. Έχει σπουδές Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με-
ταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master’s) στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία & Συμβου-
λευτική από το McGill University (Καναδάς), και Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική 
Ένταξη από το Sheffield University (Αγγλία). Έχει διδάξει σε πολλά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα στον Καναδά, στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά της ενδια-
φέροντα εστιάζονται σε θέματα που αφορούν στην κοινωνική κατασκευή της  
αναπηρίας, στις κοινότητες πρακτικής και στην παιδαγωγική της ένταξης. Στα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται, επίσης, η πολιτισμική και πολυπολιτι-
σμική ψυχολογία και συμβουλευτική καθώς και η ένταξη ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Struggles for Inclusive Education, εκδόσεις 
Open University Press, (1997), το οποίο έχει μεταφραστεί και στα Ισπανικά με 
τίτλο Caminos Haciauna Educación Inclusiva Madrid: La Mourallia. 

Anastasia Vlachou is an Associate Professor of Special and Inclusive Education 
at the Department of Special Education, University of Thessaly, Greece. She has 
a B.A. from the Faculty of Philosophy with a Major Degree in Psychology, M.A. in 
Educational Psychology and Counselling, from McGill University, Montreal, 
Canada and a PhD in Inclusive Education from the University of Sheffield, 
Sheffield U.K.  She has taught and worked in a number of educational 
institutions in Canada, England and Greece. Her research interests focus on 
disability studies, communities of practices and inclusive pedagogies, policies 
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and practices. She is also interested in cultural psychology and cultural 
counseling of socially vulnerable groups. She is the author of the book Struggles 
for Inclusive Education Buckingham: Open University Press, (1997) that has 
been translated in Spanish Caminos Haciauna Educación Inclusiva. Madrid: La 
Mourallia. 

 

Ο Antonio González-Jiménez είναι Καθηγητής στον τομέα της Έρευνας και των 
Διαγνωστικών Μεθόδων στην Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο της Αλμερία, στην 
Ισπανία. Συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα "Research and Evaluation in Intercul-
tural Education", που επικεντρώνεται στις σχέσεις των εθνοτικών πολιτισμικών 
ομάδων, στην πολιτισμική ταυτότητα, στη διαπολιτισμική πολιτική ταυτότητα και 
στις συναισθηματικές ικανότητες για την προώθηση της διαπολιτισμικής αρμονί-
ας. Έχει πάρει μέρος σε πολλές επιστημονικές συναντήσεις για τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, ως μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής. Επίσης, έχει 
δημοσιεύσει κεφάλαια βιβλίων και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς 
κύρους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η συνεργασία του με το κέντρο της UNESCO 
στο Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Antonio González-Jiménez is a Professor in the Area of Research and 
Diagnostic Methods in Education at the University of Almeria. He is part of the 
“Research and Evaluation in Intercultural Education” researching group whose 
main lines of work focus on the associations of ethnic-cultural groups, in the 
cultural identity, in intercultural citizenship and emotional competencies to 
promote intercultural harmony. He has participated in various scientific events 
on intercultural education as organizing and scientific committee. He has also 
published book chapters and articles in prestigious journals. Finally, note his 
collaboration with the UNESCO center of Buenos Aires (Argentina) for training 
teachers in intercultural education. 

 

Ο Δρ. Carl A. Grant είναι Καθηγητής Hoefs-Bascom στο Τμήμα Αναλυτικού Προ-
γράμματος. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί περισσότερα από πενήντα βιβλία και 
έχει δημοσιεύσει περισσότερα από εκατό άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Στις 
πρόσφατες δημοσιεύσεις του συγκαταλέγονται οι εξής τίτλοι: The Moment: Barack 
Obama, Jeremiah Wright and the firestorm at Trinity United Church of Christ (με την 
Shelby Grant) (2013), Rowman & Littlefield· Intersectionality & Urban Education: 
Identities, Policies, Spaces and Power. Information Press (με την E. Zwier, (επιμ.) 
(2014)· The Selected Works of Carl A. Grant (2014) Routledge και Black Intellectual 
Thought in Education, (2015) Routledge. 
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Dr. Carl A. Grant is Hoefs-Bascom Professor in the Department of Curriculum. 
He has authored or edited more than fifty books and has written more than 
one hundred journal publications.  Professor Grant’s recent book publications 
include: The Moment: Barack Obama, Jeremiah Wright and the firestorm at 
Trinity United Church of Christ (with Shelby Grant) (2013) Rowman & 
Littlefield; Intersectionality & Urban Education: Identities, Policies, Spaces and 
Power. Information Press (with E.  Zwier, (Eds.) (2014); The Selected Works of 
Carl A. Grant (2014) Routledge; and Black Intellectual Thought in Education, 
(2015) Routledge.   

 

Η Γιώτα Καραγιάννη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευ-
νητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της εστιάζουν στο θέμα της εκπαι-
δευτικής πολιτικής, στις κοινωνικές σπουδές και στις σπουδές στην αναπηρία. Η 
διδακτική της εμπειρία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από παιδιά προσχολικής ηλικίας 
μέχρι μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες. Έχει επίσης διδά-
ξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια του Birmingham 
και της Κύπρου. 

Giota Karagianni is an Assistant Professor at the Department of Primary Ed-
ucation at Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Her research and pub-
lications focus on education policy, social justice and disability studies. Her 
teaching experience covers a wide age range from preschool to graduate 
school students. She has also worked at the Universities of Birmingham and 
Cyprus at undergraduate and postgraduate level. 

 

Η Τριανταφυλλιά Κωστούλη είναι κειμενογλωσσολόγος, Aναπληρώτρια Kαθη-
γήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, όπου διδάσκει 
και ερευνά θέματα σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας, την καλλιέργεια του 
προφορικού και γραπτού λόγου, τη μελέτη του σχολικού και ακαδημαϊκού  γραμ-
ματισμού. Συμμετείχε (σε συνεργασία με τον Σ. Χατζησαββίδη και τη Στ. Τσιπλά-
κου) στη σύνταξη του Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της νέας ελλη-
νικής στην Κυπριακή Δημοκρατία (2009), καθώς και σε προγράμματα για την εκ-
πόνηση διδακτικού υλικού για ενηλίκους Ρομά (ΙΔΕΚΕ). Έχει συμμετάσχει σε ελ-
ληνικά και διεθνή συνέδρια και είναι συγγραφέας άρθρων σε επιστημονικά περιο-
δικά και πρακτικά συνεδρίων.  

Triantafillia Kostouli is an Associate Professor at the Department of 
Education, Aristotle University of Thessaloniki, in Greece. She teaches (at the 
graduate, postgraduate and in-service teacher education program levels)  and 
conducts research in the areas of school and academic literacies in the Greek 
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context, critical approaches to school learning, writing practices and classroom 
interaction. She was involved (along with S. Chatzissavidis and St. Tsiplakou) in 
the design of the Cypriot curriculum for elementary and secondary education 
and in the IDEKE program, designing teaching materials for functionally 
illiterate Roma adults. She has participated and contributed in numerous 
national and international conferences and has published extensively in 
journals and conference proceedings. 

 

Η Σούλα Μητακίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν στη διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων, στη διαπολιτισμική, 
ενταξιακή εκπαίδευση και στην καλλιέργεια της γλώσσας μέσα από την παιδική 
λογοτεχνία. Έχει πάρει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα με θέμα την καταπο-
λέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εκπαίδευση παιδιών γλωσσικών 
μειονοτήτων. 

Soula Mitakidou is an Associate Professor of cross-cultural education at the 
Department of Primary Education at Aristotle University of Thessaloniki, 
Greece. Her research interests and publications address many aspects of 
diversity and focus on integrated instructional strategies for second language 
acquisition, literacy development through children’s literature and inclusive 
education for marginalized learners. She has participated in research programs, 
she has published and edited books and has organized many conferences on 
these areas. 

 

Mark Nagasawa is an Assistant Professor at the Erikson Institute, an independent 
graduate school of child development in Chicago, Illinois. His research applies a 
cultural studies lens to education policy-making to examine how official policy/ 
discourses are negotiated and practiced in schools and classrooms. These inquiries 
are informed by a professional background that includes experiences as a preschool 
teacher/social worker and preschool director for an urban school district, as a policy 
analyst in the Arizona Governor’s Office, and as an early childhood special education 
specialist with the Arizona Department of Education. 

Ο Mark Nagasawa είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Ινστιτούτο Erikson, μια 
ανεξάρτητη σχολή στο Σικάγο (Illinois) που προσφέρει μεταπτυχιακές σπου-
δές στην ανάπτυξη του παιδιού. Η έρευνά του επικεντρώνεται στις πολιτι-
σμικές σπουδές υπό το πρίσμα της χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής με στό-
χο τη μελέτη του τρόπου διαπραγμάτευσης της επίσημης πολιτικής/διαλόγου 
και πράξης σε σχολεία και σχολικές αίθουσες. Η ερευνητική του δραστηριό-
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τητα εμπλουτίζεται από ένα στέρεο επαγγελματικό υπόβαθρο αυτό του δα-
σκάλου προσχολικής εκπαίδευσης/κοινωνικού λειτουργού και περιφερεια-
κού διευθυντή προσχολικής εκπαίδευσης, του πολιτικού αναλυτή στο Γρα-
φείο του Κυβερνήτη της Αριζόνα και του εμπειρογνώμονα ειδικής αγωγής για 
την προσχολική ηλικία στο Υπουργείο Παιδείας της Αριζόνα. 

 

H Christine E. Sleeter είναι Oμότιμη Kαθηγήτρια στο Κολλέγιο Επαγγελματικών 
Σπουδών στο California State University, στο Monterey Bay, του οποίου υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος ΔΕΠ. Είναι τέως Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού για την Πολυ-
πολιτισμική Εκπαίδευση (National Association for Multicultural Education) και 
παλαιότερα διατέλεσε αντιπρόεδρος του Division K (Διδασκαλία και Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικών) της Αμερικανικής Ένωσης για την Εκπαιδευτική Έρευνα. Η έρευ-
νά της επικεντρώνεται στην αντιρατσιστική πολυπολιτισμική εκπαίδευση και εκ-
παίδευση των εκπαιδευτικών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα και 
ανάμεσα στα πρόσφατα βιβλία της είναι ενδεικτικά τα εξής: Power, Teaching and 
Teacher Education (Peter Lang, 2013), Professional Development for Culturally Re-
sponsive and Relationship-based Pedagogy (Peter Lang, 2013), και Creating Solidar-
ity across Diverse Communities (με την Encarnación Soriano, Teachers College 
Press, 2012). 

Christine E. Sleeter, PhD. is Professor Emerita in the College of Professional 
Studies at California State University Monterey Bay, where she was a founding 
faculty member. She serves as Immediate Past President of the National 
Association for Multicultural Education, and previously served as Vice President 
of Division K (Teaching and Teacher Education) of the American Educational 
Research Association. Her research focuses on anti-racist multicultural 
education and teacher education. Dr. Sleeter has published over 100 articles. 
Her recent books include Power, Teaching and Teacher Education (Peter Lang, 
2013), Professional Development for Culturally Responsive and Relationship-
based Pedagogy (Peter Lang, 2013), and Creating Solidarity across Diverse 
Communities (with Encarnación Soriano, Teachers College Press, 2012).  

 

Η Encarnación Soriano είναι καθηγήτρια Ερευνητικών Μεθόδων στην Εκπαίδευ-
ση του Πανεπιστημίου της Αλμερία (Ισπανία) και διευθύνει την ερευνητική ομάδα 
"Research and evaluation in Intercultural Education". Έχει συγγράψει και επιμε-
ληθεί πολλά βιβλία και άρθρα για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την πολιτισμική 
ταυτότητα, τη διαπολιτισμική πολιτειακή ταυτότητα και τη διαπολιτισμικότητα 
και το φύλο. Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τα εξής βιβλία: 
Living between cultures: A new society (2009), International challenges in front of 
the interculturality (2010), The value of education in a globalized world (2011), και 
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Creating solidarity across diverse communities (Sleeter και Soriano, 2012). Ορισμέ-
να από τα άρθρα που έχει δημοσιεύσει είναι τα εξής: Emotional competencies of 
Secondary Education native and immigrant students (Soriano and Osorio), Objec-
tives and content on interculturality in the initial training of educators (Soriano και 
Peñalva), και The impact of a values education program for adolescents romanies in 
Spain on their feeling of self-realisation (Soriano, Franco και Sleeter). 

Encarnación Soriano is Professor of Research Methods in Education of the 
University of Almería (Spain) and director of the research group "Research 
and evaluation in Intercultural Education". She is the author and editor of 
numerous books and articles on issues of intercultural education, cultural 
identity, intercultural citizenship, and interculturality and gender. Her recent 
publications include the books:  Living between cultures: A new society (2009), 
International challenges in front of the interculturality (2010), The value of ed-
ucation in a globalized world (2011), and Creating solidarity across diverse 
communities (Sleeter and Soriano, 2012). Among her articles are Emotional 
competencies of Secondary Education native and immigrant students (Soriano 
and Osorio), Objectives and content on interculturality in the initial training of 
educators (Soriano and Peñalva), and The impact of a values education pro-
gram for adolescents romanies in Spain on their feeling of self-realisation (So-
riano, Franco and Sleeter). 

 

Η Beth Blue Swadener είναι Καθηγήτρια Δικαίου και αναπληρώτρια διευθύντρια 
του Τμήματος Κοινωνικής Αλλαγής του Arizona State University στην Αμερική. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη συγκριτική κοινωνική πολιτική 
παγκοσμίως, με έμφαση στην υποσαχάρια Αφρική, στις επιπτώσεις των νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών στις τοπικές κοινότητες και στα δικαιώματα και στις φωνές 
των παιδιών. Έχει επιμεληθεί από κοινού με άλλους και έχει συγγράψει 11 βιβλία 
(μεταξύ άλλων: Children and Families “At Promise”· Does the Village Still Raise the 
Child?· Decolonizing Research in Cross-Cultural Context· Children’s Rights and Educa-
tion and Reconceptualizing Early Childhood Care and Education: A Reader). Είναι 
συνιδρύτρια του Jirani Project, το οποίο παρέχει στήριξη σε παιδιά στην Κένυα 
(www.jiraniproject.org) και του οργανισμού Reconceptualizing Early Childhood 
Education (RECE) (www.receinternational.org), και επίσης συμμετέχει ενεργά σε 
διάφορους οργανισμούς για τη στήριξη των παιδιών. 

Beth Blue Swadener is Professor of Justice Studies and Associate Director of 
the School of Social Transformation at Arizona State University. Her research 
focuses on internationally comparative social policy, with focus on sub-Saharan 
Africa, impacts of neoliberal policy on local communities, and children’s rights 
and voices. She has co-edited and authored 11 books, including Children and 

191 



ΕΝΤΑΞΗ ΡΟΜΑ |ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ|ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

11 

Families “At Promise”; Does the Village Still Raise the Child?; Decolonizing Re-
search in Cross-Cultural Context; Children’s Rights and Education and Reconcep-
tualizing Early Childhood Care and Education: A Reader. Beth is a co-founder of 
the Jirani Project, supporting children in Kenya (www.jiraniproject.org) and Re-
conceptualizing Early Childhood Education (RECE) (www.receinternational. 
org), and is active in several child advocacy organizations. 

 

H Eυαγγελία Tρέσσου είναι Καθηγήτρια της Παιδαγωγικής, με έμφαση την εκ-
παίδευση ειδικών ομάδων και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Από το 1990 έως 
σήμερα είναι μέλος ΔEΠ του Παιδαγωγικού Tμήματος Δημοτικής Eκπαίδευσης του 
Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται ερευνητικά με κοινωνι-
κά και εκπαιδευτικά προβλήματα, και ειδικότερα προβλήματα που συναντούν 
παιδιά κοινωνικών και πολιτισμικών μειονοτήτων στα μαθηματικά καθώς και με 
ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις των δύο φύλων με τα μαθηματικά. Έχει πάρει 
μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, έχει δημοσιεύσεις, έχει επιμεληθεί εκδόσεις 
βιβλίων και έχει οργανώσει επιστημονικά συνέδρια σ' αυτούς τους τομείς. Επί του 
παρόντος είναι επιστημονικά υπεύθυνη για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση 
των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας 
και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης». 

Evangelia Tressou is a Professor of Pedagogy with emphasis on the 
education of marginalized groups and on mathematics teaching, at the 
Primary Education Department of Aristotle University, in Thessaloniki 
Greece, where she has served since 1990. Her main research interests focus 
on the education of marginalized students, the problems they face with 
mathematics, as well as the relation of gender with mathematics. She has 
participated in many research programs, she has published and edited 
books and has organized many conferences on these areas. She is currently 
scientist responsible for the European Union Program “The education of 
Roma children in the regions of Central Macedonia, Western Macedonia and 
Eastern Macedonia and Thrace” in Northern Greece. 
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Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.



Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ένταξη και Εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



Η ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης των παιδιών Ρομά στην υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν ο κεντρικός στόχος του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης». Ο στόχος όμως αυτός δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί αν οι δράσεις περιοριζόταν στενά στο χώρο της εκπαίδευσης. Η πρόσβαση, η παραμονή και η πρόοδος των παιδιών στο σχολείο είναι συνάρτηση των συνθηκών ζωής τους στην οικογένεια και στην κοινότητα, των λειτουργιών που αναπτύσσονται στη σχολική μονάδα και των σχέσεων που αναπτύσσει το σχολείο με τις επιμέρους κοινότητες και τις οικογένειες. Για να έχουν προοπτικές επιτυχίας και βιωσιμότητας, οι προσπάθειες παρέμβασης στην εκπαίδευση χρειάζεται να συνδυαστούν με ταυτόχρονες παρεμβάσεις στην κοινότητα Ρομά και στην ευρύτερη κοινότητα. 

Ακολουθώντας αυτόν τον προσανατολισμό, το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε ως μια ολιστική, πολυεπίπεδη παρέμβαση, που βασίζεται στην έρευνα  δράση. Οι δράσεις συνδέονται και ενισχύουν η μία την άλλη και παράλληλα με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων, διερευνάται η αποτελεσματικότητά τους με στόχο τον επανασχεδιασμό για τη βελτίωση τους. Οι παρεμβάσεις έχουν σαφή ενταξιακό χαρακτήρα, έτσι ώστε να προάγουν την ισότιμη, ποιοτική και δίκαιη συμμετοχή όλων των παιδιών στη σχολική ζωή. Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Προγράμματος απευθύνονται σε μικτούς μαθητικούς πληθυσμούς, που σημαίνει ότι ωφελείται το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία παρέμβασης και όχι μόνο μαθητές και μαθήτριες Ρομά. Σ’ αυτό το πλαίσιο, Ρομά και μη Ρομά παιδιά αναπτύσσουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις με τελική επιδίωξη την άρση διαχωρισμών και αποκλεισμών και τον ενταξιακό προσανατολισμό των σχολείων. 

Οι ενισχυτικές εκπαιδευτικές δράσεις εφαρμόζονται κατά περίπτωση εντός σχολείου και σχολικού προγράμματος, όπου εντάσσονται η παράλληλη στήριξη,[footnoteRef:1] παρεμβάσεις μέσω του θεάτρου, της μουσικής, του χορού, της κίνησης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και ενισχυτικά μαθήματα, εντός σχολείου και εκτός σχολικού προγράμματος, σ’ αυτές εντάσσονται τα ενισχυτικά μαθήματα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά το πέρας του ωραρίου, και εκτός σχολείου και σχολικού προγράμματος, όπου εντάσσονται μαθήματα ενηλίκων και παιδιών σε καταυλισμούς και οικισμούς.  [1:  	Ο όρος παράλληλη στήριξη όπως χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει τελείως διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που συνήθως του αποδίδεται για να περιγράψει την παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με κάποιο παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Πρόγραμμα, με την παράλληλη στήριξη, εκπαιδευτικοί του Προγράμματος συνυπάρχουν και συνεργάζονται, τόσο για το σχεδιασμό των μαθημάτων όσο και στη διδασκαλία, σε καθημερινή βάση με την εκπαιδευτικό της τάξης όλες τις ώρες του σχολικού προγράμματος στηρίζοντας την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία.] 


Σε όλες αυτές τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις χρησιμοποιείται το υλικό που δημιουργείται από συνεργάτες και συνεργάτριες του Προγράμματος. Το διδακτικό υλικό βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχει ως κεντρικό στόχο να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για την κατάκτηση γλώσσας και γνώσης από όλα τα παιδιά μιας τάξης συντελώντας στη δημιουργία μιας ενταξιακής κοινότητας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση όλων των γλωσσών και πολιτισμών εντάσσεται με φυσικό, λειτουργικό τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία. 

Η ένταξη στην εκπαίδευση είναι μια διαδικασία που αναγνωρίζει τη δυνατότητα όλων των παιδιών να επηρεάζουν το σχολικό τους περιβάλλον, να συμμετέχουν ουσιαστικά και να προοδεύουν στο σχολείο. Και γι’ αυτό δεν αρκεί η φυσική παρουσία και μόνον. Έχει σημασία ο βαθμός και η ποιότητα της συμμετοχής των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία που για να είναι ουσιαστική πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις ικανότητες και τα προσόντα όλων των παιδιών και να τα αναδεικνύει ως σημαντικά. Παράλληλα με την επίσημη γνώση το σχολείο πρέπει να εξασφαλίζει ελκυστικά μαθησιακά περιβάλλοντα σχετικά με τις εμπειρίες και τις πραγματικότητες των παιδιών, έτσι ώστε να μην απορρίψουν τη γνώση ως κάτι που δεν τους αφορά. Ασφαλώς  η προσπάθεια δημιουργίας ενταξιακής σχολικής κοινότητας δεν είναι απλή υπόθεση. Οικοδομείται μέσα από μια αμφίδρομη σχέση βασισμένη στο δημιουργικό διάλογο που αναπτύσσεται μεταξύ των διαφορετικών ομάδων του σχολείου, εκπαιδευτικών, μαθητών, μαθητριών και γονιών.

Η πρότασή μας για την ένταξη αποτυπώνεται σε ένα πλήθος δράσεων και υλικού που αντλείται από τη δουλειά των συνεργατών και συνεργατριών στο πεδίο. Ένα μέρος αυτού του υλικού, δείγμα των κομβικών σημείων του σχεδιασμού και της υλοποίησης του έργου, αποτυπώνεται στις μελέτες που έχουν εκδοθεί. Οι μελέτες αυτές αναφέρονται σε δράσεις που αναπτύχθηκαν την τετραετία 2010-2014 και συμπεριλαμβάνουν (α) τη δράση των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, του δίδυμου που βρίσκεται καθημερινά στο πεδίο εγκαθιστώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινότητα Ρομά, τα σχολεία και τους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες, (β) το υποστηρικτικό υλικό της δράσης των εκπαιδευτικών των ενισχυτικών μαθημάτων, (γ) τη χαρτογράφηση και αποτύπωση του πεδίου δραστηριοποίησης του Προγράμματος, (δ) το νομικό πλαίσιο που ορίζει τα δικαιώματα για την προστασία των παιδιών Ρομά, (ε) τις καλές πρακτικές της επιμόρφωσης (στ) τις καλές πρακτικές για την ένταξη και τον γραμματισμό των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση (ζ) τις εκπαιδευτικές δράσεις για ανάπηρους Ρομά μαθητές και μαθήτριες και (η) τις απόψεις της επιστημονικής κοινότητας για την ένταξη.

Όλα τα δημοσιευμένα κείμενα αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα του πεδίου και του έργου και καλλιεργούν το διεπιστημονικό διάλογο ανάμεσα σε επιστημονικά πεδία όπως της εκπαίδευσης, των κοινωνικών επιστημών, της νομικής και της αρχιτεκτονικής, επιχειρώντας έτσι μια σφαιρική και ολιστική θεώρηση του θέματος των πολλαπλών αποκλεισμών που βιώνουν οι Ρομά.

Ευαγγελία Τρέσσου

Θεσσαλονίκη 2015

ΕΝΤΑΞΗ ΡΟΜΑ |ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ|ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



[10]

8

77





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ann Cheryl Armstrong, Derrick Armstrong

πρώτο μέρος

ο δρόμος προς την ένταξη

1. Ann Cheryl Armstrong & Derrick Armstrong 

Πολιτισμική επάρκεια, ένταξη και περιθωριοποιημένες ομάδες

Cultural competence, inclusion and marginalised group

2. Carl Grant 

Τέσσερις δημοφιλείς παιδαγωγικές μέθοδοι και η πολυπολιτισμική εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη

Four popular pedagogies and multicultural social justice education

3. Beth Blue Swadener & Mark Nagasawa

Υποθέσεις κοινής λογικής και κοινωνικός αποκλεισμός: Διεθνικές ιστορίες και έκκληση για δράση

Confronting common sense assumptions and social exclusion: Transnational stories and call to action 

4. Christine Sleeter, Encarnación Soriano-Ayala & Antonio J. González-Jimenez

Κοινοτικοί πόροι γνώσης και σύλλογοι μεταναστών: Μια διερεύνηση από τη νότια Ισπανία

Community Funds of Knowledge and Immigrant Associations: An Exploration from Southern Spain



δεύτερο μέρος 
οι ρομά στην εκπαίδευση

5. Ευαγγελία Τρέσσου & Σούλα Μητακίδου

Παιδιά Ρομά στην εκπαίδευση: Πολυπλοκότητα και προοπτικές

6. Kalwant Bhopal 

Gypsy and Traveller mothers as agents of change in their children’s education in England, UK

Τσιγγάνες και νομάδες μητέρες στην Αγγλία: Παράγοντες αλλαγής στην εκπαίδευση των παιδιών τους

7. Τριανταφυλλιά Κωστούλη 

Γλωσσική εκπαίδευση και διαλογικές πρακτικές γραμματισμού σε μεικτές τάξεις: Προς έναν νέο γλωσσοδιδακτικό Λόγο 

8. Σούλα Μητακίδου

«Παίρνουν τα επιδόματα και κάθονται». Επιδοματικές πολιτικές και Ρομά

9. Γιώτα Καραγιάννη 

Εξόριστοι αναστοχασμοί

10. Γιώτα Καραγιάννη & Αναστασία Βλάχου

Αναπηρία, προβλήματα υγείας και παιδιά Ρομά

11. Ευαγγελία Τρέσσου 

Το παρόν μιας διάρκειας





ΕΝΤΑΞΗ ΡΟΜΑ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ |ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

· Στο  ελληνόγλωσσο μέρος του τόμου εμφανίζονται οι μεταφράσεις της Εισαγωγής και των άλλων πέντε αγγλόφωνων κεφαλαίων, καθώς και τα έξι  ελληνόφωνα κεφάλαια.











ΕΙΣΑΓΩΓΗ



Ann Cheryl Armstrong

University of Western Sydney, Australia

Derrick Armstrong

University of the South Pacific, Fiji





Η εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί μια τεχνική διαδικασία που επικεντρώνεται σε στρατηγικές και τρόπους για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη μετάδοση της γνώσης. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί πως εμπλέκει σύνθετες κοινωνικές διαδικασίες μέσω των οποίων αμφισβητούνται και δομούνται η πράξη της μάθησης και τα γνωστικά αποτελέσματα. Υπάρχουν μακροχρόνιες διαμάχες ανάμεσα στις δύο αυτές θέσεις, που 
όμως δεν είναι απαραίτητα αλληλοσυγκρουόμενες. Είναι αλήθεια ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης μπορεί να παρουσιάζεται ως μη-πολιτικός και ότι ως τέτοιος δεν αφορά το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Με βάση αυτή την οπτική, η γνώση μαζί με τους τρόπους μάθησης θεωρούνται αφηρημένες δεξιότητες ανάλυσης, και η αξιοποίηση της μάθησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κόσμου έρχεται αργότερα ως αποτέλεσμα της κατάκτησης αυτών των δεξιοτήτων. Έτσι, η μαθηματική και επιστημονική γνώση, για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοστεί για να «διορθώσει» προβλήματα που έχουν προσδιοριστεί. 

Η παραδοσιακή εκπαίδευση, αυτό που ο Freire αποκαλεί «τραπεζική αντίληψη της εκπαίδευσης», εννοεί τον/τη μαθητή/ρια ως αποθετήριο γνώσης άλλων. Η γνώση παρουσιάζεται ως «αντικειμενική» ή ως τελείως ανεξάρτητη απ’ αυτόν/ή, ωστόσο σύμφωνα με τον Freire πρόκειται για μια ιδεολογική αναπαράσταση μέσω της οποίας διατηρείται η κυριότητα της γνώσης στις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες, που κατέχουν και τους τρόπους μάθησης, ενώ η εμπειρία και η κυριαρχία τους «κανονικοποιείται» μέσα από ένα σχολικό σύστημα που μεταχειρίζεται τον/τη μεν μαθητή/ρια ως παθητικό άτομο, τους δε μηχανισμούς μάθησης, για μερικούς, ως «τελετουργία μετάβασης» στους κοινωνικούς ρόλους και για άλλους (τις περιθωριοποιημένες ομάδες) ως εργαλείο για την περιθωριοποίησή τους.

Από την άλλη, υπάρχει μια ισχυρή παράδοση στην εκπαίδευση, με γνωστούς υποστηρικτές, όπως ο Dewey και ο Freire, ότι η κατάκτηση της γνώσης είναι αυτή καθαυτή προϊόν κοινωνικής διαλεκτικής, αμφισβήτησης και ενδυνάμωσης. Οι δεξιότητες και η γνώση κατακτώνται μέσα από λεπτομερή και συστηματική έρευνα, μελέτη και εξέταση του γνωστού, αλλά αυτές οι διαδικασίες διεξάγονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαλεκτικής ανάμεσα στον/στη μαθητή/ρια και τον κόσμο. Εδώ ο/η μαθητής/ρια δρα κριτικά, προκαλεί ερωτήματα και επαναπροσδιορίζει συμπεράσματα στη βάση της προσωπικής του εμπειρίας και του διαλόγου ανάμεσα στις διαφορετικές εμπειρίες των διαφορετικών μαθητών και μαθητριών. Με άλλα λόγια, η ποικιλία στις προοπτικές και η κριτική διαλεκτική ανάμεσά τους είναι αυτό που δίνει ενδυναμωτικό χαρακτήρα στην εκπαίδευση. Με αυτή την έννοια, η εκπαίδευση είναι ενσωματωμένη στη ζωή των μαθητών/ριών, καθώς νοηματοδοτείται από τις κοινωνικές και πολιτισμικές τους εμπειρίες, αλλά πηγαίνει και πέρα από τις ατομικές ζωές τους, οδηγώντας σε κατευθύνσεις που προκαλούν και ανατρέπουν πτυχές της 
εμπειρίας τους.

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται τρόποι με τους οποίους οι διαδικασίες μάθησης μέσα στο σχολικό σύστημα, μαζί με τους μηχανισμούς κυριότητας, ελέγχου και μετάδοσης της γνώσης, συντελούν ώστε να ενισχύονται τα προνόμια κάποιων κοινωνικών ομάδων σε βάρος άλλων. Συγχρόνως, οι συγγραφείς διερευνούν μορφές αντίστασης στις κυρίαρχες ιδεολογίες, όπως ορίζονται μέσα από τα βιώματα κοινωνικά περιθωριοποιημένων 
ομάδων, και ιδιαίτερα των παιδιών Ρομά, των οικογενειών και των κοινοτήτων τους.

Τα κείμενα του βιβλίου προέρχονται από δύο συνέδρια. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2011 με τίτλο «Παιδαγωγική, Πολιτισμός και Πολιτικές: Ο διάλογος της εκπαίδευσης» και το δεύτερο στην Καβάλα τον Σεπτέμβριο του 2012 με τίτλο «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά: Το παρόν μιας διάρκειας». Και τα δύο συγκέντρωσαν πανεπιστημιακούς και μάχιμους εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ την Αυστραλία και τη Μεγάλη Βρετανία, συγκροτώντας ένα βήμα συγκριτικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών γύρω από το κοινό θέμα της εκπαιδευτικής ενασχόλησης με περιθωριοποιημένες ομάδες, και ιδιαίτερα με κοινότητες Ρομά και νομάδων. Τα συνέδρια πραγματοποιήθηκαν εν μέσω κρίσης, σχεδόν σε σκηνικό κατάρρευσης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, και ενώ πολλές κυβερνήσεις υιοθετούσαν μέτρα λιτότητας που κατά πολλούς επέβαλλαν στα θύματα να πληρώσουν το τίμημα που τους ζητούσαν οι υπαίτιοι, ώστε να περιφρουρηθούν τα δικά τους μακροχρόνια συμφέροντα στο κοινωνικό πεδίο. Η Ελλάδα χτυπήθηκε βαριά από την κρίση που επωάστηκε στα οικονομικά κέντρα των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Καθώς φτάναμε στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουμε στο πρώτο συνέδριο, ήταν έκδηλη στους δρόμους της πόλης τόσο η κρίση όσο και η αντίσταση στα αποτελέσματά της: απεργίες, διαδηλώσεις, δυνάμεις καταστολής. Η αστυνομία απαγόρευε την πρόσβαση σε κεντρικές περιοχές, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου, ήταν κατειλημμένο από φοιτητές/ριες. 

Στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα φορτισμένης πολιτικής αντιπαράθεσης, μέσα σ’ ένα αναδυόμενο κοινωνικό κίνημα μεγάλης κλίμακας που αντικρούει την ορθοδοξία της λιτότητας, τα θέματα των συνεδρίων ‒που για κάποιους μπορεί να μοιάζουν με στενή ακαδημαϊκή συζήτηση‒ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Ακριβώς όπως εκκλήσεις για εθνική ενότητα σε εποχή πολιτικής κρίσης μπορεί να υποκρύπτουν μια προσπάθεια να επαναβεβαιωθεί το status quo και να αποσιωπηθούν φωνές της αντίστασης, έτσι και οι κυρίαρχες ιδεολογίες στην εκπαίδευση συχνά χρησιμεύουν ώστε να επαναπροσδιοριστεί η «διαφορετικότητα» ως προσωπικό έλλειμμα, να κανονικοποιηθούν οι αξίες και οι απόψεις των κοινωνικά ισχυρών. Σύμφωνα με την αθάνατη φράση του Mills[footnoteRef:2] (1959: 31), «είναι πολιτικό καθήκον κάθε […] φωτισμένου παιδαγωγού να μεταφράζει αδιάκοπα τις προσωπικές δυσκολίες σε δημόσια θέματα και τα δημόσια θέματα με όρους του ανθρώπινου νοήματός τους». Οι φωνές όσων αντιστέκονται συλλογικά στην αναπαράσταση της ζωής τους με όρους προσωπικών ελλειμμάτων και προβλημάτων απηχούν τόσο μια πολιτική όσο και μια εκπαιδευτική στάση απέναντι στην άσκηση εξουσίας μέσα από κοινωνικούς θεσμούς και λόγους (discourses). Το πολιτικό και το εκπαιδευτικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, και οι παιδαγωγοί που επιχειρούν να αποστασιοποιηθούν από αυτή την ερμηνεία επιδεικνύουν ένα είδος «κακής πίστης» ή γραφειοκρατικής ουδετερότητας. Ωστόσο, αυτή καθαυτή η «ουδετερότητα» μιας τεχνικής άποψης για την εκπαίδευση, που την αντιμετωπίζει ως ανεξάρτητη και αποσυνδεμένη από τις πολιτικές της πολυπολιτισμικότητας και της καθημερινής ζωής τελικά περιθωριοποιεί την εμπειρία των μη προνομιούχων στο εκπαιδευτικό σύστημα και μάλλον εντείνει το μειονέκτημα παρά διευκολύνει την ενδυνάμωση.  [2:  Mills, C. W. (1959) The sociological imagination. Oxford: Oxford University Press.] 


Ένα κεντρικό θέμα που προκύπτει απ’ όλα τα κεφάλαια του βιβλίου αφορά τη σημασία που έχει για τα σχολεία να δουλεύουν με τις διάφορες κοινότητες στις οποίες ανήκουν οι μαθητές και οι μαθήτριές τους και να μαθαίνουν απ’ αυτές. Για πάρα πολλά παιδιά η σχολική εμπειρία αποτελεί μια διαδικασία αποξένωσης, μέσω της οποίας μάλιστα δαιμονοποιούνται οι οικογένειες και οι κοινότητές τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, η «επιτυχία» υπαγορεύεται από ένα σχολικό σύστημα αξιών που ως κοινωνικό αποτέλεσμα διαχωρίζει τους/τις καλούς/ές μαθητές/ριες από τις οικογένειες και τις κοινότητές τους. Για τα παιδιά που δεν αποδέχονται την εκπαιδευτική ιδεολογία της «προσωπικής βελτίωσης» και της «κοινωνικής κινητικότητας», η οποία γίνεται αντιληπτή ανεξάρτητα από την ενδυνάμωση της κοινότητας, το σχολείο μπορεί εύκολα να γίνει κάτι που υποχρεωούνται να ανέχονται και όχι ένα σύνολο εμπειριών που παρέχουν τα διανοητικά εργαλεία της απελευθέρωσης.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν ηθικές και πολιτικές επιλογές και μάλιστα όχι εύκολες, ιδιαίτερα όταν η διασύνδεση ανάμεσα στο σχολείο και την κοινότητα είναι μικρή. Σε μια προσπάθεια να αντιδράσουν 
απέναντι στις κυρίαρχες αξίες και δομές ενός παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος, πρέπει να χτίσουν συμμαχίες με τις κοινότητες με τις οποίες δουλεύουν. Το να μην αγκαλιάσουν αυτή την ευκαιρία θα τους/τις οδηγούσε στην απομόνωση, στην αποθάρρυνση και στην προσωπική αποδυνάμωση. Οι συγγραφείς του τόμου εκπέμπουν ξεκάθαρα μηνύματα προς τους/τις παιδαγωγούς που επιθυμούν να πάνε πέρα από τη ρητορική της ενδυνάμωσης και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικές εμπειρίες που με τη σειρά τους θα παρέχουν πραγματικές επιλογές όχι μόνο για μεμονωμένους/ες μαθητές/ριες αλλά και για την ενδυνάμωση όλης της κοινότητας. Χρειάζεται να μελετηθεί σοβαρά το πώς θα επιτευχθούν υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα για όλα τα παιδιά, αλλά και το πώς οι δραστηριότητες και η δουλειά στην τάξη θα δίνουν αξία στα περιθωριοποιημένα παιδιά και θα τα ενισχύουν. Οι συγγραφείς επαναλαμβάνουν συνεχώς τη θεμελιώδη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και τις κοινότητες απ’ όπου προέρχονται τα παιδιά. Αυτή η συνεργασία απαιτεί σχέσεις σεβασμού, σχέσεις που ενισχύουν και σφυρηλατούν την αλληλεγγύη με τις κοινότητες και δεν αναλώνονται σε βραχυχρόνιες συναντήσεις πατερναλιστικού τύπου. Συγκεκριμένα, πρέπει να αντιδρά στην «ετεροποίηση» των παιδιών, των οικογενειών και των κοινοτήτων τους, κάτι που συμβαίνει συχνά στις συνήθεις αλληλεπιδράσεις σχολείου-κοινότητας. 

Η έρευνα που παρουσιάζεται σ’ αυτό το βιβλίο αντιπαρατίθεται στην απαξίωση και τη δαιμονοποίηση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων που έχει εδραιωθεί στην κανονικοποιητική ρητορική της εκπαίδευσης. Καταδεικνύει, για παράδειγμα, την εκτίμηση που τρέφουν στην εκπαίδευση οι οικογένειες και οι κοινότητες Ρομά. Επίσης, δείχνει εμφατικά την ανάγκη και τη βούλησή τους το σχολείο να κατανοεί την κοινότητα και να δουλεύει μαζί της έτσι ώστε να γίνονται σεβαστές οι παραδόσεις και οι προσδοκίες των μελών της.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο εισάγει γενικούς όρους που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις ανάμεσα στους/στις παιδαγωγούς και τις κοινότητες με τις οποίες δουλεύουν. 

Στο πρώτο κεφάλαιο (Armstrong & Armstrong) εισάγεται η έννοια της «πολιτισμικής επάρκειας», η οποία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα ως απάντηση στην εκπαιδευτική καταπίεση και την πολιτισμική αποικιοκρατία που έχουν υποστεί οι κοινότητες των Αβοριγίνων και των κατοίκων των νησιών Torres Strait στην Αυστραλία. Η έννοια διερευνά το σχολείο ως ενταξιακή κοινότητα και υπογραμμίζει πως με την αναγνώριση της διαφοράς και την αποδόμηση των βεβαιοτήτων της πολιτισμικής κυριαρχίας από διαφορετικές πολιτισμικές οπτικές ανοίγει το πεδίο του ουσιαστικού διαπολιτισμικού διαλόγου και της κατανόησης πέρα από τις κατεστημένες ιδέες για την «κανονικότητα».

Στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Carl Grant στρέφει την προσοχή μας στον ρόλο της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης για την κοινωνική δικαιοσύνη. Παίρνοντας ως παραδείγματα τέσσερις γνωστές παιδαγωγικές θεωρίες, επισημαίνει τη σημασία που έχει η σχέση των μαθητών/ριών με την πολιτισμική τους ιστορία. Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα μαθησιακά προβλήματα των παιδιών, υποστηρίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πώς τα προβλήματα αυτά έχουν βιωθεί στο πλαίσιο της δικής τους κοινωνικής, πολιτισμικής και πολιτικής ιστορίας.

Το τρίτο κεφάλαιο, των Beth Swadener και Mark Nagasawa, εισάγει στη συζήτηση μια γκραμσιανή προοπτική, αναδεικνύοντας τη σημασία των αγώνων για κοινωνική δικαιοσύνη σ’ ένα πλαίσιο διαβρωτικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που κυριαρχούν στις σημερινές κοινωνίες. Αυτό εξετάζεται μέσα από δύο παραδείγματα: το πρώτο προέρχεται από την Κένυα και διερευνά το πώς εισάγονται διεθνικά προγράμματα στις πολιτικές για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, ενώ το δεύτερο αναλύει το πώς κατασκευάζονται ταυτότητες «πολιτών» και «ξένων» στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αριζόνας στις ΗΠΑ.

Το τέταρτο κεφάλαιο, των Christine Sleeter, Encarnación Soriano-Ayala και Antonio Gonzáles-Jimenez, θέτει τον προβληματισμό πώς η εκπαίδευση ενδυναμώνει τους μαθητές/ριες από τη στιγμή που η γλώσσα και ο πολιτισμός τους συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί μέσα από συνεργασία σχολείου και κοινότητας. Οι απόψεις τους στηρίζονται σε έρευνα που διεξήγαγαν οι ίδιοι στη νότια Ισπανία, με θέμα τη συνεισφορά και την απήχηση της δουλειάς μεταναστευτικών οργανώσεων που συνεργάστηκαν με σχολεία.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου εστιάζει αποκλειστικά στην εκπαίδευση παιδιών Ρομά και νομάδων. 

Η Σούλα Μητακίδου και η Ευαγγελία Τρέσσου ξεκινούν στο πέμπτο κεφάλαιο με μια λεπτομερή επισκόπηση των πολιτικών, των πρακτικών και άλλων θεμάτων που αφορούν τις ευκαιρίες πρόσβασης του πληθυσμού Ρομά στην εκπαίδευση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Υποστηρίζουν μια ολιστική, πολυδιάστατη προσέγγιση σύμφωνα με την οποία, αν το σχολείο λειτουργήσει ενοποιητικά και στηριχτεί στις εμπειρίες και τις γνώσεις των κοινοτήτων Ρομά, θα μπορούσε να ενδυναμώσει την αλληλεπίδραση των μαθητών/ριών με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον τους. 

Στο έκτο κεφάλαιο, η Kalwant Bhopal περιγράφει την έρευνα που διεξήγαγε στο Ηνωμένο Βασίλειο με μητέρες Τσιγγάνες και νομάδες. Υποστηρίζει ότι έχει παρερμηνευτεί η αξία που δίνουν αυτές οι κοινότητες στην εκπαίδευση και ότι οι μητέρες συνειδητοποιούν πλήρως τη σημασία της για την επιβίωση και την πρόοδο των κοινοτήτων τους. Ωστόσο, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις αποτελούν κοινό τόπο, και σε μεγάλο βαθμό αυτό αντανακλά την αποτυχία επαγγελματιών από διάφορες ειδικότητες να κατανοήσουν τις εμπειρίες, τις αξίες και τις προσδοκίες των κοινοτήτων Ρομά και νομάδων. Απέναντι στις διακρίσεις και με σκοπό να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, μέλη των κοινοτήτων αναλαμβάνουν απευθείας δράση συμμετέχοντας ουσιαστικά στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

Στο έβδομο κεφάλαιο, η Τριανταφυλλιά Κωστούλη ξεκινώντας από μια κριτική αποτίμηση του κυρίαρχου γλωσσοδιδακτικού Λόγου επιχειρεί να διαγράψει ένα διαφορετικό πλαίσιο παραδοχών, έναν εναλλακτικό Λόγο για τη γλωσσική διδασκαλία. Θέτοντας στο επίκεντρο την Μπαχτιανή έννοια της διαλογικότητας, διερευνά πώς δημιουργούνται οι «διαλογικές κοινότητες» και υποστηρίζει ότι μόνο σε μια πολυφωνική σχολική κοινότητα, όπου είναι αποδεκτές οι φωνές όλων των παιδιών και αναγνωρίζονται κάθε τύπου ικανότητες, μπορούν να καλλιεργηθούν βασικές δεξιότητες γραμματισμού. Η οπτική αυτή, που μπορεί να αφορά το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, έχει ιδιαίτερη εφαρμογή σε σχολεία με μαθητές/ριες που ανήκουν σε μη προνομιούχες και περιθωριοποιημένες κοινότητες, μια και οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό των διδακτικών πρακτικών που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη της φωνής των παιδιών αυτών. 

Το όγδοο κεφάλαιο αναμετριέται με μια από τις κεντρικές προκαταλήψεις εναντίον των οικογενειών Ρομά: ότι εισπράττουν ευχαρίστως τα επιδόματα του κράτους πρόνοιας αλλά είναι απρόθυμες να συνεισφέρουν στην ευρύτερη κοινωνία στην οποία ανήκουν, καθώς και ότι δεν έχουν φιλοδοξίες για τα παιδιά τους. Η Σούλα Μητακίδου εξετάζει αυτή την άποψη με βάση στοιχεία από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά στη Βόρεια Ελλάδα. Η 
έρευνα δείχνει ότι οι οικογένειες Ρομά δίνουν αξία στην εκπαίδευση των παιδιών τους, ότι η εξάρτησή τους από τα επιδόματα είναι μηδαμινή και ότι οι προοπτικές τους υποβαθμίζονται από τη φτώχεια και τις διακρίσεις.

Στο ένατο κεφάλαιο, η Παναγιώτα Καραγιάννη και η Αναστασία Βλάχου παρουσιάζουν δεδομένα από την έρευνά τους σε διευθύνσεις σχολείων και σε οικογένειες Ρομά της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αναφορικά με θέματα αναπηρίας και προβλήματα υγείας παιδιών Ρομά, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζονται από το σχολείο. Η προκατάληψη γίνεται φανερή στον δυσανάλογο αριθμό παιδιών Ρομά που εντάχθηκαν στην κατηγορία όσων αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα θέματα υγείας αποτελούν σημαντικό παράγοντα που με κάποιους τρόπους οδηγεί σε διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Επίσης, τα δεδομένα δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός ανάπηρων παιδιών Ρομά χάνουν τελείως την ευκαιρία να πάνε σχολείο.

Το δέκατο κεφάλαιο θέτει κριτικά ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος εκπαίδευσης παιδιών Ρομά στη Βόρεια Ελλάδα. Η Γιώτα Καραγιάννη εξετάζει αρχικά τη σημασία των κοινωνικών δεσμών και της αλληλεγγύης στη δημιουργία ομαδικής ταυτότητας, καθώς και πώς αυτό λειτουργεί ως μηχανισμός για τον αποκλεισμό κάποιων ομάδων από τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Στη συνέχεια, ερευνά την έννοια της docta ignorantia, ή «λόγιας άγνοιας», μέσω της 
οποίας τα όρια μεταξύ της επιστήμης και της άγνοιας συσκοτίζονται. Καταλήγει αναλύοντας τους τρόπους και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν στο Πρόγραμμα, καθώς και τον βαθμό στον οποίο παρέμειναν σε συμφωνία με τις αρχικές ερμηνείες και τα νοήματα που αφορούν το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά.

Τέλος, στο ενδέκατο κεφάλαιο η Ευαγγελία Τρέσσου εξετάζει αναστοχαστικά το Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Το Πρόγραμμα αμφισβητεί τις ορθοδοξίες που έχουν εδραιωθεί με τα χρόνια και σχετίζονται με την προκατάληψη, την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό, αντικρούοντας την αρνητική εικόνα μέσα από τις βιωμένες εμπειρίες της συμμετοχής και της συνεισφοράς των Ρομά στην πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική δραστηριότητα της ευρύτερης κοινότητας. 

Εστιάζοντας στις εμπειρίες και τις προοπτικές των παιδιών Ρομά, των οικογενειών και των κοινοτήτων τους, καθώς και στις αλληλεπιδράσεις τους με τα συστήματα εκπαίδευσης, το βιβλίο στρέφει την προσοχή του σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ενταξιακή εκπαίδευση. Οι Ρομά εξακολουθούν να είναι η ομάδα που υφίσταται τις ισχυρότερες προκαταλήψεις και ταπεινώσεις στην Ευρώπη σήμερα. Πολύ λίγο έχει αλλάξει η στάση εναντίον τους αυτά τα 70 χρόνια μετά τις διώξεις και τις μαζικές θανατώσεις τους που κορυφώθηκαν με την κυριαρχία του ναζισμού στην Ευρώπη. 

Η προκατάληψη τρέφει την προκατάληψη και η περιθωριοποίηση τρέφει τον φόβο, σ’ έναν φαύλο κύκλο αποκλεισμού και ρατσισμού. Η εκπαίδευση μάλιστα μπορεί να ενισχύσει τις προκαταλήψεις και τη μεροληπτική συμπεριφορά της ευρύτερης κοινωνίας ‒συχνά το κάνει–. Ωστόσο, μπορεί και να αντιμετωπίσει, να ανατρέψει τις κανονικοποιητικές αντιλήψεις και συμπεριφορές που τόσο συχνά πλαισιώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο και καταλαβαίνουμε τους άλλους. Για να γίνει αυτό, η εκπαίδευση πρέπει να κατανοηθεί ως διαδικασία που σχετίζεται τόσο με την ένταξη όσο και με τον μετασχηματισμό. Μέσα από συμμαχίες που διασυνδέουν διαφορετικές κοινότητες δίνοντάς τους αξία, πρέπει να παρέχει τα εργαλεία για την κατανόηση και τη συμμετοχή, επιτρέποντάς μας να μαθαίνουμε από τις διαφορές, να τις μοιραζόμαστε και να τις υπερβαίνουμε. Η σημασία αυτού του βιβλίου έγκειται στον συνδυασμό θεωρητικών προσεγγίσεων με ερευνητικά δεδομένα, ώστε κάτι τέτοιο να είναι εφικτό. Δεν είναι παρά ένα μόνο βήμα, αλλά ένα βήμα αλληλεγγύης που πρέπει να κάνουμε και να ξανακάνουμε και ως εκπαιδευτικοί και ως πολίτες, για την ενταξιακή εκπαίδευση και την κοινωνική δικαιοσύνη. 
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Η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας (cultural competence) βρίσκεται στο επίκεντρο των αξιών, των κανόνων και των παραδόσεων του πανεπιστημίου και της ευρύτερης κοινωνίας, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο της ιστορίας, στα σημεία συνάντησης της εξουσίας με τη δομή της κοινότητας. Για να αναπτυχθεί η πολιτισμική επάρκεια, απαιτείται να διερευνηθούν και να κατανοηθούν τα εμπόδια που υπονομεύουν την ύπαρξη μιας κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η πολυπολιτισμικότητα και η ποικιλία των εμπειριών και των αξιών συχνά εξαφανίζονται κάτω από το βάρος των κυρίαρχων κοινωνικο-πολιτισμικών ηγεμονικών μορφών. Ωστόσο, από παιδαγωγική σκοπιά, η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας μπορεί να γίνει επίσης αντιληπτή ως μια μετασχηματιστική διαδικασία μέσα από την οποία αλλάζει και εμπλουτίζεται η ανθρώπινη συμπεριφορά, με μια αυθεντικά συμμετοχική κοινωνική και πολιτισμική αλληλεπίδραση. Σ’ αυτό το κείμενο εξετάζουμε πώς συμβάλλει η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ γηγενών και μη γηγενών, στο πλαίσιο του αυστραλιανού εκπαιδευτικού συστήματος. Μελετούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η πολιτισμική επάρκεια για την αποδόμηση των δομών και των πρακτικών μέσω των οποίων περιθωριοποιούνται στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα κάποιες εμπειρίες και ταυτότητες. Θα αναφερθούμε επίσης σε στρατηγικές για την κατάκτηση της πολιτισμικής επάρκειας σε τάξεις, σε ιδρύματα και εκπαιδευτικά συστήματα. Τέλος, θα συζητήσουμε πώς οι παιδαγωγικές πολιτισμικής 
επάρκειας μπορούν να συντελέσουν στην υγιή διαμόρφωση των δημοκρατικών δομών στις ολοένα και πιο ετερογενείς κοινωνίες και στις αλληλεπιδράσεις της παγκόσμιας κοινότητας.

Η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας

Ο όρος πολυπολιτισμική επάρκεια χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε μια δημοσίευση του ψυχολόγου Paul Pedersen για την ψυχική υγεία (1988). Πάνω από δέκα χρόνια αργότερα, έγινε γνωστή ως πολιτισμική επάρκεια από 
επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας που ασχολούνται με την πολυπολιτισμικότητα. Η προσοχή εστιάστηκε κυρίως στις διαφορετικές εμπειρίες υγείας και ιατρικής περίθαλψης που είχαν ομάδες με σημαντικές διαφορές όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής. Αναγνωρίστηκε ότι οι διαφορές στον τρόπο ζωής των μεσαίων και εργατικών τάξεων παγκοσμίως είχαν πολιτισμικές και κοινωνικές ρίζες και δεν επιδέχονταν αμιγώς ιατρικές εξηγήσεις. Επιπλέον, φαίνεται πως ενισχύονταν αυτές οι διαφορές όταν εξεταζόταν η εμπειρία και η κατάσταση της υγείας των λιγότερο ευνοημένων ομάδων, όπως οι γηγενείς λαοί του κόσμου. Η ιδέα της πολιτισμικής επάρκειας κατέληξε να έχει περισσότερη επίδραση σ’ αυτόν τον χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών και στους τρόπους με τους οποίους κυρίαρχες και μη γηγενείς κουλτούρες κανονικοποιούνται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις γηγενών και μη γηγενών.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι υπάρχουν περισσότεροι από 370 εκατομμύρια γηγενείς κάτοικοι σε 70 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν παραδόσεις χαρακτηριστικά διαφορετικές από την πολιτικά κυρίαρχη κοινωνία στην οποία ζουν, έχοντας διατηρήσει τις πολιτισμικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές από το ιστορικό παρελθόν τους.[footnoteRef:3]  [3:  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf.] 


Οι Αβορίγινες και οι κάτοικοι των νησιών Torres Strait είναι οι γηγενείς της Αυστραλίας. Η πλούσια πολιτισμική ιστορία τους χρονολογείται πριν από τουλάχιστον 40.000 χρόνια. Βέβαια, αυτή η πραγματικότητα αμαυρώθηκε τα τελευταία 300 χρόνια από την αποικιοκρατία και την καταπίεση. Οι γηγενείς πολιτισμοί είναι διαφορετικοί, αλλά συνιστούν ένα ζωτικό κομμάτι της εθνικής ταυτότητας της Αυστραλίας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έχουν αναγνωριστεί ως γηγενείς 669.736 άνθρωποι ή περίπου το 3% του πληθυσμού της Αυστραλίας. Οι περισσότεροι ζουν στις ανατολικές πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας (31,1%) και του Κουίνσλαντ (28,2%), ενώ σχεδόν το 33% ζει στις μεγάλες πόλεις ή γύρω απ’ αυτές. Αναλογικά με τον γενικό πληθυσμό των πολιτειών και επικρατειών της Αυστραλίας, η Βόρεια Επικράτεια παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δημογραφική συγκέντρωσή τους (29,8% του πληθυσμού). Σε ολόκληρη τη χώρα, οι γηγενείς αποτελούν το 24% των Αυστραλών που ζουν σε απομακρυσμένες ή πολύ απομακρυσμένες περιοχές, ενώ οι μεγάλες πόλεις, παρόλο που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό, ωστόσο εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό γηγενών (1%). Την εποχή του ευρωπαϊκού αποικισμού υπήρχαν τουλάχιστον 250 γνωστές γλώσσες Αβοριγίνων, αλλά έκτοτε πολλές έχουν χαθεί. Σήμερα εκτιμάται ότι 110 γλώσσες απ’ όσες έχουν απομείνει διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης (Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, 2012a).

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας (2012b) δείχνουν ότι ο πληθυσμός των γηγενών είναι στο σύνολό του πολύ νεαρότερος από τον πληθυσμό των μη γηγενών και ότι τα ποσοστά θνησιμότητας για όλους/όλες τους/τις γηγενείς άντρες και γυναίκες είναι περίπου τρεις φορές υψηλότερα από εκείνα των μη γηγενών. Τα μωρά που γεννιούνται από γηγενείς γυναίκες είναι πιο πιθανό να πεθάνουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους σε σχέση με εκείνα που γεννιούνται από μη γηγενείς. Επίσης, το προσδόκιμο ζωής για τους/τις γηγενείς είναι σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο των μη γηγενών μελών του πληθυσμού. Για παράδειγμα, ένας γηγενής που γεννήθηκε μεταξύ 2005-2007 αναμένεται να ζήσει 67,2 χρόνια, δηλαδή περίπου 11,5 χρόνια λιγότερο από έναν μη γηγενή, ο οποίος αναμένεται να ζήσει 78,7 χρόνια. Την ίδια χρονική περίοδο, μια γηγενής αναμένεται να ζήσει 72,9 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 10 χρόνια λιγότερο από μια μη γηγενή (82,6 χρόνια). Σύμφωνα με την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία (2010), μεταξύ 2006-2010 οι κύριες αιτίες θανάτου για τους/τις γηγενείς της Αυστραλίας ήταν: καρδιαγγειακά νοσήματα (συμπεριλαμβανομένης της καρδιοπάθειας και των εγκεφαλικών), εξωτερικές αιτίες (όπως ατυχήματα ή αυτοτραυματισμοί) και καρκίνος (MacRae et al., 2013. Thomson et al., 2010).

Ο σχετικός κοινωνικός αποκλεισμός των γηγενών της Αυστραλίας προσφέρει ένα κύριο σημείο αναφοράς για την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα σε γηγενείς και μη γηγενείς ανθρώπους και κοινότητες. Ωστόσο, η ιδέα της πολιτισμικής επάρκειας όσον αφορά τις σχέσεις γηγενών και μη γηγενών δεν περιορίζεται στο θέμα της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αντίθετα, προτείνει τη χρήση του διαλόγου και των πολιτισμικών ανταλλαγών ως μηχανισμού για την προαγωγή της κατανόησης και του σεβασμού απέναντι στους πολιτισμούς των γηγενών και για τη δημιουργία ευκαιριών για τους γηγενείς μέσα στην κοινωνία. Ασχολείται επίσης με την αλλαγή στις συμπεριφορές της κοινωνίας των λευκών, αλλά επίσης και με την προώθηση της ένταξης των γηγενών ως συνόλου στην αυστραλιανή κοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω της εκπαίδευσης των μη γηγενών σχετικά με το πολιτισμικό υπόβαθρο των γηγενών, όσο και μέσω της στήριξης της συμμετοχής των γηγενών στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι της Αυστραλίας, με σκοπό τον εμπλουτισμό της ευρύτερης αυστραλιανής κοινωνίας και την αύξηση των ευκαιριών για συμμετοχή και επιτυχία μέσα σ’ αυτή.

Η Αυστραλία είναι μια ιδιαίτερα πολυπολιτισμική κοινωνία και η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριλάβει αυτή την ευρύτερη κοινωνική και πολιτισμική ποικιλομορφία. Οι Αυστραλοί προέρχονται από περισσότερους από 200 τόπους καταγωγής και μιλούν στο σύνολό τους πάνω από 300 γλώσσες, από τις οποίες οι 150 είναι γηγενείς. Ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων γεννήθηκε στη χώρα, περίπου το 41% έχει τουλάχιστον έναν γονιό που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό (απογραφή 2006). Περίπου το 2% έχει γηγενείς ρίζες και το 22% έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα (κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νέα Ζηλανδία και την Κίνα). Απ’ αυτούς περίπου το 14% έχει γεννηθεί σε χώρες όπου δεν μιλιούνται τα αγγλικά. Οι γλώσσες που μιλιούνται κυρίως στην Αυστραλία είναι τα αραβικά, τα καντονέζικα, τα αγγλικά, τα ελληνικά, τα ιταλικά, τα μανδαρίνικα και τα βιετναμέζικα.[footnoteRef:4]  [4:  Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες http://www.racismnoway.com.au/ aboutracism/population/index.html και http://www.dfat.gov.au/aib/society.html] 


Επομένως, η πολιτισμική επάρκεια μπορεί να εξεταστεί μέσα στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας που επιδιώκει να ορίσει την ταυτότητά της με τρόπο ο οποίος ευνοεί την ένταξη και απομακρύνεται από την αποικιακή κληρονομιά. Η πολιτισμική επάρκεια δίνει έμφαση κυρίως στο μέλλον και στη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας στην οποία αναγνωρίζονται τα δυνατά σημεία των διαφορετικών πολιτισμών, και δεν αναλώνεται στους τρόπους με τους οποίους προκλήθηκε στο παρελθόν ο αποκλεισμός και χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για να στερήσει ευκαιρίες. Δεν πρόκειται για άρνηση της ιστορίας ούτε των τρόπων με τους οποίους η ιστορία πλαισίωσε την εμπειρία των ανθρώπων, τις κοινωνικές σχέσεις και τις δομές εξουσίας στην κοινωνία σήμερα. Ωστόσο, δίνεται έμφαση στο πώς, κατανοώντας τις διαφορές στην ιστορία, τις αξίες και τις προοπτικές, και με σεβασμό σ’ αυτές, παρέχεται μια βάση για διάλογο και κοινωνική συμμετοχή, και δημιουργούνται ευκαιρίες για συμφιλίωση και για ένα μέλλον ένταξης.

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ευρέως διαδεδομένους 
όρους, δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός για την πολιτισμική επάρκεια. Οι ορισμοί διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, τον επιστημονικό κλάδο, τον οργανισμό. Ένας συνήθης ορισμός αναφέρεται σε «ένα σύνολο κατάλληλων συμπεριφορών, στάσεων και πολιτικών που συναντιούνται σ’ ένα σύστημα, μια υπηρεσία ή μεταξύ επαγγελματιών, και το οποίο καθιστά αποτελεσματικό το έργο που αφορά διαπολιτισμικές καταστάσεις» (Cross, Bazron, Dennis, Isaacs, 1989).

Σήμερα, η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας εξακολουθεί να χρησιμοποιείται κυρίως σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών υγείας (Shaw, 2005), αλλά και στον τομέα των φυλετικών σχέσεων, με αυξανόμενο μάλιστα ρυθμό (Rattansi, 1992). Ωστόσο, πρόκειται για μια έννοια που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με άλλους κλάδους, και ιδίως με την εκπαίδευση. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να αξιοποιηθεί ως πολιτισμικό εργαλείo σε συνεργασίες για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, όπως και για την κατανόηση των σχέσεων εξουσίας μεταξύ μαθητών/ριών και διδασκόντων/ουσών που αναπτύσσουν διαπολιτισμικές επαφές σε διεθνή εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Και στις δύο περιπτώσεις, το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο γι’ αυτή την αλληλεπίδραση τοποθετείται και εκφράζεται μέσω πολιτισμικά προσδιορισμένων σημαινόντων. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής, η πολιτισμική επάρκεια στοχεύει στην κατανόηση των διαφορών, στη συνεργασία με άτομα διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου και στη συμμετοχή όλων με βάση τον σεβασμό. Αυτή η προσέγγιση έχει σημασία για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η διδασκαλία και προκύπτει η μάθηση σ’ αυτά τα συμφραζόμενα.

Για παράδειγμα, οι Armstrong & Spandagou (2010: 68) υποστηρίζουν ότι αυτή η ποιότητα συμμετοχής αρχίζει με την ενταξιακή επικοινωνία και ότι 

μία από τις κύριες αρχές είναι πως τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων χρειάζεται να προετοιμαστούν για να διευρύνουν τις γνώσεις τους και την κατανόησή τους σε σχέση με την ένταξη. Παρόλο που ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμος για την προαγωγή της ένταξης, οι δομές και τα χαρακτηριστικά των σχολείων διαμορφώνουν το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικοί ως φορείς αλλαγής.

Και συνεχίζουν εξηγώντας ότι 

χρειάζεται ευελιξία στις προσεγγίσεις μας για την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών και ανθρώπων. Οι πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν ένα επίπεδο περιέργειας και την ικανότητα να σκεφτόμαστε πέρα από τις δικές μας πολιτισμικές αντιλήψεις, ενώ ταυτόχρονα χτίζουμε πάνω στο επικοινωνιακό μας ρεπερτόριο και μαθαίνουμε από τα προηγούμενα λάθη μας. Αν τα σχολεία έχουν στόχο να προωθήσουν την ένταξη και να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα, πρέπει να είναι ευέλικτα στις προσεγγίσεις τους για την εκπαίδευση και την αποδοχή των άλλων σ’ αυτόν τον πολυπολιτισμικό κόσμο (ό.π.)

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον ρόλο της κουλτούρας στην εκπαίδευση χωρίς να τον υπεραπλουστεύουμε μέσα από την προοπτική της φυλής ή της εθνότητας –όπου οι αντιλήψεις που βασίζονται πάνω σε υποτιθέμενα κοινά φυσικά χαρακτηριστικά ή σε μια υποτιθέμενη κοινή κληρονομιά επιβάλλονται στερεοτυπικά πάνω στην πλούσια ποικιλία της πολιτισμικής εμπειρίας των ανθρώπων.

Στην Αυστραλία, η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας έχει υιοθετηθεί από ακτιβιστές που ασχολούνται με υποθέσεις Αβοριγίνων και κατοίκων των νησιών Torres Strait. Το Αυστραλιανό Κέντρο για την Πολιτισμική 
Επάρκεια θεωρεί την έννοια χρήσιμη για τη συμφιλίωση ανάμεσα στους Αβορίγινες και τους μη Αβορίγινες και εκτιμά ότι υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό «πολιτισμικό χάσμα ανάμεσα στους γηγενείς και τους μη γηγενείς Αυστραλούς, εξαιτίας της έλλειψης εκπαίδευσης, γνώσεων και κατανόησης».[footnoteRef:5] Αυτή η άποψη απηχεί τον ισχυρισμό του Νέλσον Μαντέλα (1994: 144) ότι στην προσπάθεια να δημιουργηθεί μια νέα κοινωνία, μακριά από τη διχόνοια και την καταπίεση του παρελθόντος, [5:  http://ccca.com.au/about-ccca] 


η μεγάλη μηχανή προσωπικής ανάπτυξης είναι η εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαίδευση, η κόρη ενός αγρότη μπορεί να γίνει γιατρός, το παιδί ενός γεωργού μπορεί να γίνει πρόεδρος ενός ισχυρού κράτους. Αυτό που διαχωρίζει το ένα άτομο από το άλλο δεν είναι το τι μας δίνεται, αλλά το πώς το 
αξιοποιούμε.

Πρόσφατα προβλήθηκε στην Αυστραλία το σλόγκαν «Γεφυρώνοντας το χάσμα», το οποίο αναφέρεται σε πολιτικές που θεωρούνται απαραίτητες για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ γηγενών και μη γηγενών σε σχέση με θέματα υγείας, εκπαίδευσης, στέγασης, εργασίας, καθώς και σε άλλα μέτρα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού.

Υπάρχει ανάγκη για αλλαγές στην εκπαίδευση των μαθητών/ριών που μπορεί να έχουν περιορισμένη επάρκεια στην επίσημη γλώσσα της χώρας (στην περίπτωσή μας, τα αγγλικά). Αν δεν ληφθεί υπόψη η πολιτισμική επάρκεια, οι εκπαιδευτικοί ίσως καταφεύγουν λιγότερο στις επιθυμητές διδακτικές και κοινωνικές στρατηγικές και ίσως έχουν εσφαλμένες προοσδοκίες για τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Επιπλέον, αυτές οι κοινότητες πιθανώς έχουν πρόσβαση σε χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες 
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, κάτι που ενδεχομένως οδηγεί σε βαθμιαία κοινωνική υποβάθμιση και στη δημιουργία γκέτο. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης χρειάζεται συντονισμένη σκέψη αναφορικά με τις υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης (υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια).

Επίσης, το Αυστραλιανό Κέντρο για την Πολιτισμική Επάρκεια έχει υποστηρίξει ότι 

η Αυστραλία δεν μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα έως ότου οι μη γηγενείς Αυστραλοί κατανοήσουν καλύτερα τις κουλτούρες των Αβοριγίνων και των κατοίκων των νησιών Torres Strait και έως ότου αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν πολιτισμικά επαρκείς τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο (http://www.ccca.com.au/about-ccca).

Αυτή η πολυπολιτισμική διάσταση σε οργανωτικό επίπεδο επικεντρώνεται κυρίως στις αρχές του «πολιτισμικού σεβασμού» και της «εκτίμησης των άλλων» στο πλαίσιο πρακτικών των συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας, των εκπαιδευτικών συστημάτων, των κυβερνητικών υπηρεσιών, των επιχειρήσεων, των βιομηχανιών και των επαγγελματικών ενώσεων. Βλέπει την κοινωνία ως ενταξιακή οντότητα που βασίζεται στη δύναμη της πολυπολιτισμικότητας. Πρόκειται για το πώς φερόμαστε ο ένας στον άλλο –στους μαθητές και τις μαθήτριές μας, στην πελατεία μας, στους/στις ασθενείς μας, στους/στις συνεργάτες/ριές μας και στους/ στις γείτονες/ισσές μας. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν «μέτρα» που είχαν στόχο την αποτίμηση της κουλτούρας των οργανισμών, αλλά και της πολυπολιτισμικής ενταξιακής πρακτικής και ωριμότητάς τους. Έτσι, αναγνωρίζεται η αξία που δίνει ένας οργανισμός στη δικαιοσύνη στον χώρο εργασίας, στις πρακτικές για τη στήριξη και την καλλιέργεια αυτής της κουλτούρας, στη δημιουργία ευκαιριών για ίση πρόσβαση στην υγεία και για προώθηση των ανταμοιβών (ανάλογα με τον τύπο του ιδρύματος και τον ρόλο του κάθε ατόμου σ’ αυτόν –εργάτης, ασθενής, μαθητής κτλ.), στην παραγωγή δίκαιων αποτελεσμάτων και στις ευκαιρίες για συμμετοχή τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην επίλυση προβλημάτων.

Ο Sonn (2004: 11) υποστηρίζει ότι «το να διασχίζεις πολιτισμικά σύνορα αποτελεί πρόκληση και απαιτεί κάτι περισσότερο από πολιτισμική 
επάρκεια». Εξηγεί ότι αυτό

προϋποθέτει προθυμία να νιώσει κανείς άβολα, χαμένος και ανασφαλής, ευάλωτος και αδύναμος. Αυτά τα συναισθήματα δεν είναι μόνιμα, αλλά είναι μέρος του ταξιδιού, μέρος της διαδικασίας τού να ανοιχτεί κανείς σε νέες, διαφορετικές εμπειρίες και προκλήσεις. Για να είμαστε σε θέση να εργαστούμε δίπλα σε άλλους, χρειάζεται να εξετάσουμε τις δικές μας υποκειμενικότητες και τους Λόγους που μας τοποθετούν στη θέση του «εμείς» και του «οι άλλοι». Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία μπορούμε να κάνουμε ορατές τις κυρίαρχες αφηγήσεις που εξυπηρετούν το κατεστημένο, αλλά και τις αντίθετες ιστορίες που απηχούν τη (χειραφετική) φωνή και την αντίσταση.

Ο Sonn καταλήγει ότι 

η πολιτισμική επάρκεια είναι κάτι περισσότερο από το να μαθαίνουμε για τους άλλους, είναι το να μαθαίνουμε για τον εαυτό μας, τις υποκειμενικότητές μας και τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι διάφορες μορφές διαθέσιμων Λόγων είναι δυνατόν να υπονομεύσουν τη διέλευση των πολιτισμικών συνόρων. (ό.π.: 11)

Προκειμένου να επιτευχθεί πολιτισμική επάρκεια στο πλαίσιο οργανισμών, θα μπορούσαν να ακολουθηθούν διάφορα βήματα. Για παράδειγμα, η συμμετοχή μη κυρίαρχων ομάδων, όπως των γηγενών, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην κατανομή της εξουσίας. Ένας οργανισμός μπορεί να επιδιώξει την προώθηση προγραμμάτων και πρακτικών που εμποδίζουν την επικράτηση αξιών που αντιπροσωπεύουν τις πιο ισχυρές πολιτισμικές ομάδες ή περιθωριοποιούν τις μειονότητες. Πρωταρχική σημασία για την ενίσχυση της πολιτισμικής επάρκειας μπορεί να έχει η συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικά με τον ρόλο και τις πρακτικές της πολιτισμικής κατανόησης στον χώρο εργασίας ή τη δημιουργία ασφαλών περιβαλλόντων, όπου δίνεται η ευκαιρία να ξεπεραστούν διάφορες προκαταλήψεις και στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία.

Κρίσιμες όψεις της πολιτισμικής επάρκειας

Μια από τις αδυναμίες του έργου που αφορά την πολιτισμική επάρκεια είναι ο α-θεωρητικός της χαρακτήρας πολλές φορές και το γεγονός ότι στηρίζεται ως επί το πλείστον στις ανεξερεύνητες υποθέσεις της πολυπολιτισμικότητας, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ισότητα και την ανοχή ανάμεσα στις πολιτισμικές ομάδες, αλλά έχουν πολύ λίγα να πουν για τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές βάσεις του ρατσισμού στην κοινωνία. Και ούτε υπάρχει στη σχετική βιβλιογραφία σημαντική θεωρητικοποίηση της δόμησης και λειτουργίας κυρίαρχων λόγων ως κοινωνικών πράξεων. Το να επισημάνουμε το γεγονός ότι μια κυρίαρχη κουλτούρα εμφανίζεται ως κανονικοποιημένη αντικειμενικότητα στην τάξη δεν εξηγεί από μόνο του το πώς επιβάλλεται και πώς διεκδικείται η «αλήθεια» αυτού του ισχυρισμού ως μια πλευρά κοινωνικής δράσης. Υπάρχουν πολλές «αλήθειες» σε κάθε κατάσταση, γιατί η αλήθεια εμπεριέχει πράξη κοινωνικού ορισμού.

Ανθρωπολογικές κριτικές των μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην πρακτική της πολιτισμικής επάρκειας υποστηρίζουν ότι η έννοια 

παρουσιάζει την κουλτούρα ως στατική, την αντιμετωπίζει ως μια μεταβλητή. Συγχωνεύει την κουλτούρα με τη φυλή και την εθνότητα, δεν αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα εντός των ομάδων, μπορεί εσκεμμένα να ρίξει την ευθύνη στις πολιτισμικές διαφορές ενός ατόμου, συγκαλύπτοντας 
έτσι τις ανισορροπίες των δομών εξουσίας. (Carpenter-Song, Schwallie & Longhofer, 2007: 1363)

Οι Taylor (2003), Shaw (2005) και Rattansi (1992) έχουν υποστηρίξει ότι συχνά χρησιμοποιείται μια σταθερή διάσταση της κουλτούρας στο έργο που σχετίζεται με την πολιτισμική επάρκεια. Συνεπώς, αποτυχαίνει η αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφορετικότητας εντός των πολιτισμικών ομάδων, γεγονός που με τη σειρά του αφήνει πολύ μικρό περιθώριο για επεξεργασία της αξίας των διαφορετικών πολιτισμικών πρακτικών και των τρόπων με τους οποίους ένα άτομο συμμετέχει από μια διαπολιτισμική σκοπιά στη διαδικασία της πολιτισμικής αλλαγής χωρίς να επιβάλει μονοπολιτισμικές ηγεμονίες. Οι πολιτισμικές διαφορές μπορούν να 
απεικονιστούν ως «αποκλίσεις από μια αγγλική νόρμα μεσαίας τάξης» (Lambert & Sevak, 1996), αλλά οι διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις υπογραμμίζουν πως παράγοντες όπως το φύλο, η τάξη, η γενιά και η ηλικιακή ομάδα μπορεί να είναι το ίδιο ή περισσότερο σημαντικοί για την ταυτότητα του ατόμου απ’ ό,τι η φυλή ή η εθνότητα. Το έργο που αντλεί το υλικό του από τη θεωρία του φύλου ή της τάξης είναι δυνατόν ενίοτε, μέσα από τη δική του αγγλοκεντρική προοπτική, να ενισχύσει την κυρίαρχη μονοπολιτισμικότητα, εναλλακτικά όμως και να χρησιμοποιηθεί για να αμφισβητήσει τα προνόμια των παραδοσιακών πολιτισμικών προοπτικών (από οποιαδήποτε κουλτούρα) για τη συγκρότηση της ταυτότητας και τη νομιμοποίηση των κοινωνικών πρακτικών σε μια διαπολιτισμική κοινωνία.

Αυτή η διάσταση ανάμεσα στην αναγνώριση και την εκτίμηση των πολυπολιτισμικών προοπτικών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο προκύπτουν οι νέες πολιτισμικές προοπτικές (κοινές και αποκλίνουσες) από τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε μια σύγχρονη διαπολιτισμική κοινωνία, αποδεικνύουν την αδυναμία του πολυπολιτισμικού σχετικισμού ως πλαισίου για την κατανόηση και τη χρήση της έννοιας της πολιτισμικής επάρκειας σ’ ένα πολύπλοκο και δυναμικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Προκειμένου να είναι ωφέλιμη η έννοια της πολιτισμικής επάρκειας, ίσως να πρέπει να τοποθετηθεί στο πλαίσιο μιας θεωρίας επιτελεστικής πράξης, η οποία προσεγγίζει τη δυναμική της αλλαγής μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου και της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης. Εδώ θα λέγαμε ότι είναι χρήσιμη η θεωρία του Habermas.

Ο Michael Pusey (1987: 72) υποστηρίζει ότι «η συστηματική διαστρέβλωση της επικοινωνίας παραπέμπει στη συστηματική διαστρέβλωση των κοινωνικών δομών και κατά συνέπεια στις επιπτώσεις της εξουσίας στη ζωή των ατόμων». Οι επικοινωνιακές πρακτικές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ιδίως σε θεσμικά πλαίσια, περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις του νοήματος και της ταυτότητας. Ορίζουν την «αλήθεια» όχι σε 
αντιστοιχία με την πραγματικότητα, αλλά ως κοινωνικά δομημένες στιγμές στον αγώνα για την αλήθεια. Για να κατανοήσουμε την επικοινωνία ως επιτελεστική σχέση πράξεων και αλληλεπιδράσεων μέσω των οποίων προσδιορίζονται και επαναπροσδιορίζονται το νόημα και η αλήθεια, είναι επίσης απαραίτητο να κατανοήσουμε τις διαδικασίες μέσω των οποίων προσδιορίζεται η πολιτισμική επάρκεια ως πραγματικότητα. Σύμφωνα με την οπτική του Habermas, η επάρκεια καθορίζεται όχι μόνο από την επικράτηση της μιας κουλτούρας πάνω στην άλλη, αλλά επίσης και από τον τρόπο με τον οποίο οι επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν και ενσωματώνουν πράξεις εξουσίας μέσω των οποίων η καταπίεση, η εκτόπιση και η απώλεια ταυτότητας γίνονται τόσο σημαίνοντα όσο και ενσαρκώσεις «ανεπάρκειας».

Η ανεπάρκεια, μ’ αυτή την έννοια, αναφέρεται στις αποξενωμένες πολιτισμικές ταυτότητες που αποδυναμώνονται και καθίστανται παράλογες, και στη στεγανότητα των κυρίαρχων πολιτισμικών δομών και αναπαραστάσεων που καθίστανται «αληθινές» μέσω των κοινωνικών δράσεων και αλληλεπιδράσεων. Πέρα από την εσωτερίκευση της πολιτισμικής κυριαρχίας (στην οποία μπορεί επίσης να προβληθεί αντίσταση), υπάρχει και η εσωτερίκευση της πολύμορφης πολιτισμικής διαφοράς, η οποία μπορεί να οριστεί ως αυτο-καταπίεση και ως τραύμα της αυτο-αποξένωσης, ως φονταμενταλιστικός μη-επικοινωνιακός απομονωτισμός ή ως καθαρή πράξη που στηρίζεται στον ολοκληρωτισμό ως πολιτισμική προοπτική.

Επομένως, η πολιτισμική επάρκεια δεν θα πρέπει να κατανοηθεί απλουστευτικά ως μια μορφή πολυπολιτισμικότητας που δεν εκτείνεται πέρα από τον σεβασμό και την ανοχή απέναντι στη διαφορά. Αντίθετα, περιλαμβάνει μια διαδραστική κοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας αμφισβητούμε ταυτόχρονα τις βασικές μας υποθέσεις, πεποιθήσεις και δεσμεύσεις. Ωστόσο, ο Habermas (1984: 101) υποστηρίζει ότι «η επικοινωνιακή πράξη δεν εξαντλείται στην ενέργεια επίτευξης κατανόησης με ερμηνευτικό τρόπο». Αντίθετα, κάθε διαδικασία επίτευξης της κατανόησης επιτελείται στο πλαίσιο μιας πολιτισμικά εδραιωμένης προ-κατανόησης (ό.π.: 100). Έτσι, η παιδαγωγική αξία της πολιτισμικής επάρκειας και πλαισιώνεται και περιορίζεται στο επίπεδο των κοινωνικών δομών, το οποίο, για τον Habermas, αποτελεί την οργανωτική αρχή της εκμετάλλευσης του καπιταλισμού, που μετατρέπει την κοινή κατανόηση σε μορφές που αντικατοπτρίζουν και στηρίζουν τα ενδιαφέροντα των ισχυρών (Pusey, ό.π.). Γι’ αυτόν τον λόγο, για να είναι μετασχηματιστική μια παιδαγωγική πολιτισμικής επάρκειας πρέπει να κινείται πέρα από την πολυπολιτισμικότητα, προς την ανάπτυξη κοινής κατανόησης και κοινών ενεργειών μέσω των οποίων μπορούν να γίνουν αντιληπτές οι κοινωνικές και δομικές σχέσεις εξουσίας σε διαφορετικές πολιτισμικές δομές και πρακτικές. Μέσα απ’ αυτές τις δομές και πρακτικές, η πολιτισμική επάρκεια μπορεί να εξεταστεί με τρόπους που αναπτύσσουν νέες, κοινές μορφές λογικής, οι οποίες αντιστέκονται σ’ αυτές τις κοινωνικές και δομικές διαστρεβλώσεις των διαπολιτισμικών σχέσεων, αναμετρούνται μαζί τους και ενδεχομένως τις μετασχηματίζουν.

Προσεγγίσεις της πολιτισμικής επάρκειας στην τάξη

Η κουλτούρα, την οποία έχουμε ερμηνεύσει ως μια μη στατική, δυναμική διαδικασία μετασχηματισμού που βασίζεται σε μεμονωμένες και συλλογικές επιλογές που κάνουν άτομα και κοινότητες, συνιστά τον πυρήνα της παιδαγωγικής του Freire. Ο Shor (1993: 30-31) ορίζει την κουλτούρα ως 

τις ενέργειες και τα αποτελέσματα των ατόμων στην κοινωνία, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι μεταξύ τους στις κοινότητές τους, και όλα εκείνα που προσθέτουν στον κόσμο που βρίσκουν. Η κουλτούρα είναι αυτό που κάνουν κάθε μέρα οι συνηθισμένοι άνθρωποι, το πώς συμπεριφέρονται, μιλούν, σχετίζονται μεταξύ τους και κάνουν οτιδήποτε. Όλοι και όλες έχουν και δημιουργούν μια κουλτούρα, όχι μόνο οι ειδήμονες στην αισθητική ή τα μέλη της ελίτ. Η κουλτούρα είναι ο λόγος και η συμπεριφορά στην καθημερινή ζωή, που μελετούν ανθρωπολογικά οι εκπαιδευτικοί-υποστηρικτές της απελευθερωτικής παιδαγωγικής προτού μπορέσουν να προσφέρουν αποτελεσματική κριτική μάθηση.

Ο Michael Apple (1993: 222) αναγνώρισε τη σημασία αυτής της άποψης για την κουλτούρα όταν ισχυρίστηκε ότι «η εκπαίδευση είναι στενά συνυφασμένη με την πολιτική της κουλτούρας». Συνεχίζοντας τόνισε ότι «ένα δημοκρατικό πρόγραμμα σπουδών και μια δημοκρατική παιδαγωγική πρέπει να ξεκινούν από την αναγνώριση των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων και πολιτισμικών ρεπερτορίων στις σχολικές τάξεις, αλλά και των σχέσεων εξουσίας ανάμεσά τους» (ό.π.: 232).

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια της πολιτισμικής επάρκειας θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, όπου θα μετατρέπεται σε προσπάθεια συνεργασίας ανάμεσα στον/στη μαθητευόμενο/η και τον/τη διδάσκοντα/ουσα –μια διεκδίκηση χώρου για την αμφισβήτηση ιδεών και τη συμμετοχή σε ιδεολογίες, όπου το «νέο» περιβάλλον στηρίζει τη μάθηση τόσο για τον/τη μαθητευόμενο/η όσο και για τον/την παιδαγωγό. Οι τάξεις μπορούν να είναι περιβάλλοντα στα οποία συναντιούνται οι πολιτισμοί και αντιμετωπίζεται ο διαπολιτισμικός διάλογος με τρόπο που εμπλέκει τους/τις μαθητές/ριες και προστατεύει τους/τις ευάλωτους/ες. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα παιδιά χρειάζεται να μάθουν πώς να χειρίζονται και να αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση στις καταστάσεις διδασκαλίας/μάθησης.

Καθώς οι κοινωνίες γίνονται περισσότερο πολυπολιτισμικές, η ανάπτυξη πολιτισμικά ευαίσθητων και ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών και η επίτευξη της πολιτισμικής επάρκειας θα πρέπει να γίνουν ολοένα και πιο απαραίτητες για τη δουλειά, το σπίτι και την κοινότητα. Όπως και η ένταξη, στην οποία το άτομο δεν φτάνει ποτέ αλλά βρίσκεται διαρκώς σε μια κατάσταση εξέλιξης, έτσι και η πολιτισμική επάρκεια είναι μια διαδικασία. Δεν πρόκειται απλώς για την «εκπαίδευση» των εκπαιδευτικών και των εργαζόμενων στον κλάδο της υγείας γύρω από την πολιτισμική συναίσθηση, αλλά για τη συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους στην κοινωνία, για τη διδασκαλία των παιδιών και των νέων σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, με στόχο την αποδοχή της διαφοράς, καθώς επίσης και για τη στήριξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών μέσω των οποίων η αμοιβαία μάθηση παράγει νέους τρόπους κατανόησης, νέα γνώση, που με τη σειρά τους μορφοποιούν, ανατρέπουν και αναδημιουργούν μια κοινή λογική.

Η πολιτισμική επάρκεια αναπτύσσεται όταν το άτομο αρχίζει να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τις ίδιες του τις πολιτισμικές υποθέσεις και αξίες, και φτάνει σε επίπεδα ενσυναίσθησης όταν αναγνωρίζει και εκτιμά ότι υπάρχουν πολλές θεωρήσεις του κόσμου μέσα στην κοινωνία και ότι αυτές επηρεάζονται από την κουλτούρα. Η κουλτούρα είναι αναπόφευκτη. Όλοι οι άνθρωποι γαλουχούνται μέσα σε μια κουλτούρα που αποτελεί το σημείο εκκίνησής τους για να μάθουν άλλα πράγματα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν βλέπουν ή δεν βιώνουν τον κόσμο όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο, καθώς και ότι το κάθε άτομο προσφέρει διαφορετικές προοπτικές σε κάθε κατάσταση μάθησης, ως αποτέλεσμα του φύλου, της ηλικίας, της τάξης, της εθνότητας, της σωματικής/πνευματικής αναπηρίας, της σεξουαλικότητας κ.ο.κ. Ωστόσο, ισχύει επίσης ότι οι όποιες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους πολιτισμούς παράγουν νέους τρόπους θέασης του κόσμου, παρόλο που αυτό γίνεται μέσω μιας διαδικασίας διαλόγου και δράσης που μπορεί να αμφισβητηθεί έντονα, ακριβώς γιατί ο πολιτισμός παράγεται και αναπαράγεται δυναμικά στο πλαίσιο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων του παρόντος. Σε μια διαπολιτισμική κοινωνία αυτή η δυναμική διαδικασία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές. Μπορεί ενίοτε να ενθαρρύνει τον συντηρητισμό και την οπισθοχώρηση στο παρελθόν, αλλά ακόμα και το παρελθόν είναι ένας κόσμος που πλαισιώνεται πολιτισμικά από τις ανησυχίες του παρόντος. Μ’ αυτή την έννοια, ο πολιτισμικός φονταμενταλισμός είναι επίσης προϊόν και αντανάκλαση του παρόντος.

Υποστηρίξαμε ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι πλαισιωμένη προκειμένου να έχει νόημα για τη ζωή των ανθρώπων και ότι η μάθηση θα πρέπει να πηγάζει από τις αληθινές εμπειρίες των μαθητών/ριών μέσω του διαλόγου που αναπτύσσεται γύρω από θέματα εξαιρετικής σημασίας γι’ αυτούς. Tα παιδιά έχουν τη δική τους ιστορία και κουλτούρα –που παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη συμμετοχή τους στη μάθηση– και συνεπώς, από παιδαγωγική σκοπιά, η φωνή του/της μαθητή/ριας πρέπει να τοποθετείται σε ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Αυτό θα πρέπει να είναι το εφαλτήριο για οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία που επιδιώκει τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού δεν είναι να δέχεται τις «ιστορίες» των μαθητών/ριών χωρίς αμφισβήτηση, αλλά να κάνει τους/τις μαθητές/ριες να σκέφτονται πάνω στις διάφορες καταστάσεις τους και να ασκούν κριτική στις ίδιες τους τις εμπειρίες.

Όπως ισχυρίζεται ο Freire, «για να είσαι καλός απελευθερωτικός παιδαγωγός, χρειάζεται πάνω απ’ όλα να έχεις πίστη στους ανθρώπους. […] Πρέπει να έχεις πεποίθηση ότι η βασική προσπάθεια της εκπαίδευσης είναι να συντελέσει στην απελευθέρωση των ανθρώπων, ποτέ στην υποταγή τους» (Freire, 1971, στο Shor, 1993: 25).
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Στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, από την προσχολική εκπαίδευση μέχρι την τελευταία τάξη του λυκείου, πολλοί παιδαγωγοί δεν είναι ασυνήθιστο να χρησιμοποιούν τη λέξη παιδαγωγική όταν μιλούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Σ’ αυτό το κείμενο ο όρος παιδαγωγική χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στην τέχνη, την επιστήμη ή το επάγγελμα της διδασκαλίας, ιδίως ακαδημαϊκών μαθημάτων ή θεωρητικών εννοιών (Merriam-Webster, n.d.).

Υπάρχουν διάφορες παιδαγωγικές για τη διδασκαλία (π.χ., πρακτικές): κάποιες περιλαμβάνουν προτάσεις και δραστηριότητες για τις εμπειρίες διδασκαλίας και μάθησης (π.χ., πώς γράφονται οι μαθησιακοί στόχοι, πώς παρουσιάζονται ιδέες και έννοιες στα παιδιά, πώς συντονίζεται η συζήτηση στην τάξη, πώς ομαδοποιούνται τα παιδιά, πώς επιλέγεται το εκπαιδευτικό υλικό και πώς διαμορφώνονται τρόποι αξιολόγησης). Υπάρχουν παιδαγωγικές που ασχολούνται με τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τα σχολικά εγχειρίδια, τα υλικά για συγκεκριμένα μαθήματα, τους τεχνολογικούς πόρους και άλλα. Με απλά λόγια, υπάρχουν παιδαγωγικές που έχουν σχεδιαστεί για να μας καθοδηγούν στο τι, πώς, πότε και πόσο διδάσκουμε. Επιπλέον, κάποιες παιδαγωγικές κατευθύνονται από ιδεολογίες ή φιλοσοφίες σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Πολύ συχνά, η προσοχή στην πολυπολιτισμικότητα και στην εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη δεν αποτελεί προτεραιότητα ή απουσιάζει εντελώς απ’ όλες αυτές τις παιδαγωγικές. Ωστόσο, ο όρος διαφορετικότητα, που αξιοποιείται ίσως για να καλύψει όλες τις πτυχές των «διαφορών», ή η γλώσσα που υποστηρίζει μια ιδεολογία αχρωματοψίας (colorblind ideology) χρησιμοποιούνται μαζί με δηλώσεις του συγγραφέα όπως: «Η παιδαγωγική μέθοδος και το συναφές εκπαιδευτικό υλικό έχουν σχεδιαστεί για όλα τα παιδιά» (έμφαση του συγγραφέα). Επιπλέον, κάποιες παιδαγωγικές που δηλώνουν ότι είναι για όλες τις μαθήτριες και 
όλους τους μαθητές δεν δίνουν προσοχή στην πολιτισμική ιστορία των παιδιών και στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψής τους.

Για να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί μια παιδαγωγική στάση όσον 
αφορά την πολυπολιτισμικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την πολιτισμική ιστορία των μαθητών/ριών και την ανάπτυξη της αυτοαντίληψής τους, η πρότασή μου είναι ότι προτού χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε παιδαγωγική θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις. Η παιδαγωγική:

· ορίζει τους όρους κοινωνική δικαιοσύνη και πολυπολιτισμικότητα ή οι ορισμοί επαφίενται στην κατανόηση του αναγνώστη;

· ορίζει τη δημοκρατία; Στη συζήτηση για τη δημοκρατία, τα παραδείγματα αφορούν κάτι περισσότερο από τη συμμετοχή στις εκλογές ή ίσως τη σύνταξη ενός γράμματος που να απευθύνεται σ’ έναν κυβερνητικό αξιωματούχο;

· χρησιμοποιεί λέξεις-κώδικες που δυσχεραίνουν την πλήρη κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας (π.χ., «σε κίνδυνο» [at risk], «αχρωματοψία» [colorblind]);

· δίνει προσοχή στην κοινωνική-πολιτισμική ιστορία των παιδιών και στην ανάπτυξη της ταυτότητάς τους;

Τέσσερις παιδαγωγικές: Κριτική παιδαγωγική, μάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων, κοσμοπολίτικη παιδαγωγική, εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο

Το κείμενο αυτό συνεχίζει με την εξέταση τεσσάρων δημοφιλών παιδαγωγικών: της κριτικής παιδαγωγικής, της μάθησης που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων, της κοσμοπολίτικης παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης που βασίζεται στον τόπο. Ωστόσο, από την αρχή σημειώνω έναν περιορισμό: η εξέταση περιορίζεται σε τέσσερις παιδαγωγικές που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Ο περιορισμός τίθεται γιατί οι μαθητές/ριες, από το επίπεδο της στοιχειώδους εκπαίδευσης μέχρι το πανεπιστήμιο, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως κύρια πηγή για τη διεξαγωγή έρευνας. Η χρήση πληροφοριών από βιβλία και άρθρα ακαδημαϊκών περιοδικών φθίνει. Η έρευνα με τίτλο «2006 Media Perception Survey», που πραγματοποιήθηκε από την Experience Inc., εξέτασε τη χρήση του διαδικτύου από προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 350 φοιτητές/ριες και πρόσφατους/ες αποφοίτους/ες απ’ όλη την Αμερική και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 43% όσων συμμετείχαν στην έρευνα ξοδεύει πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα στο διαδίκτυο. Η Google και η Yahoo είναι οι ιστοσελίδες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Οι Mitra, Willyard, Platt & Parsons (2005) ισχυρίζονται ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο κερδίζει έδαφος συνεχώς σε ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο ισχύει ήδη για τις ανεπτυγμένες χώρες και αρχίζει να ισχύει και για τις αναπτυσσόμενες. Ακόμη, οι Mitra et al. (2005) υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης στις ανεπτυγμένες χώρες κάνουν την πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό σχεδόν τόσο εύκολη όσο είναι και η πρόσβαση στις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Επιπλέον, διατείνονται ότι σ’ αυτές τις χώρες οι μαθητές/ριες που αποφοιτούν από το λύκειο αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρει ο παγκόσμιος ιστός και συνήθως χρησιμοποιούν ήδη τακτικά το διαδίκτυο προτού μπουν στο πανεπιστήμιο.

Οι Burton & Chadwick (2000) καταγράφουν τις συνήθειες των φοιτητών/ριών σχετικά με την έρευνα στο διαδίκτυο και παρατηρούν ότι, παρά το γεγονός ότι κάποιοι/ες βασίζονται αποκλειστικά σε διαδικτυακούς πόρους όταν γράφουν τις ερευνητικές τους εργασίες, η πλειοψηφία τους στη μελέτη χρησιμοποιεί συνδυαστικά και τη βιβλιοθήκη. Αυτό, όπως ισχυρίζονται οι Burton & Chadwick (2000: 321), δεν σημαίνει ότι οι φοιτητές/ριες διαλέγουν απαραίτητα τις καλύτερες ή τις πιο κατάλληλες πηγές σε σχέση με τα θέματα που ερευνούν. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές/ριες βασίζονται πάνω στην «πρόσβαση, πρόσβαση, πρόσβαση» και ότι προκρίνουν τις πηγές εκείνες που ήταν «εύκολο να κατανοήσουν, εύκολο να βρουν» και που ήταν «διαθέσιμες». Επιπλέον, οι Pascoe, Applebee & Clayton (1996) διαπιστώνουν ότι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του διαδικτύου σε ακαδημαϊκό επίπεδο είναι η ευκολία, η άνεση και η προσβασιμότητα.

Πριν λίγο καιρό, η κόρη μου η Αλίσια, η οποία επέστρεψε στο κολέγιο για να πάρει πτυχίο δασκάλας, έπρεπε να γράψει μια εργασία σχετικά με τις «διδακτικές στρατηγικές». Διάλεξε να γράψει για την τεχνολογία των υπολογιστών. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της εργασίας της δεν έχει σχέση με τη δική μου, είναι σημαντικό το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε. Υποστήριξε ότι η χρήση του διαδικτύου, οι ορισμοί που βασίζονται στο διαδίκτυο κτλ., έχουν σημασία χάρη στην προσβασιμότητα, την άνεση και την πληθώρα των σχετικών άρθρων από τα οποία μπορεί κανείς να επιλέξει.

Ακόμα, σχετικά με τον παγκόσμιο ιστό και τους διαδικτυακούς πόρους είναι σημαντική η ακόλουθη δήλωση. Η έντυπη έκδοση της εγκυκλοπαίδειας Britannica τελειώνει το 2012. Ωστόσο, ο καθηγητής γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν William Cronon υποστηρίζει ότι η Wikipedia είναι ένα πιο πλήρες και λεπτομερές υποκατάστατο (Foster, 2012).

Κριτική παιδαγωγική

Σύμφωνα με την κριτική παιδαγωγική στο διαδίκτυο (critical pedagogy on the web), 

παρόλο που δεν υπάρχει στατικός ορισμός της κριτικής παιδαγωγικής, καθώς ο όρος έχει υποστεί πολλές αλλαγές λόγω του ότι οι παιδαγωγοί έχουν αναπτύξει νέες στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν το μεταβαλλόμενο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο, παραδοσιακά αναφέρεται στην εκπαιδευτική θεωρία και τις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης που έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύξουν την κριτική συνείδηση των παιδιών απέναντι στις καταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες. 

Εκτός από την έμφαση που δίνει στην προσωπική απελευθέρωση μέσω της ανάπτυξης της κριτικής συνείδησης, η κριτική παιδαγωγική περιέχει επίσης ένα συλλογικό πολιτικό συστατικό, με την έννοια ότι η κριτική συνείδηση θεωρείται ως το απαραίτητο πρώτο βήμα σ’ έναν ευρύτερο συλλογικό πολιτικό αγώνα που έχει στόχο να αμφισβητήσει και να μεταβάλει τις καταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες και να δημιουργήσει μια όσο γίνεται ισότιμη κοινωνία. Επομένως, οι κριτικοί παιδαγωγοί προσπαθούν να αμβλύνουν τις συνέπειες των καταπιεστικών καθεστώτων εξουσίας τόσο στην τάξη όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.

Η κριτική παιδαγωγική ασχολείται ως επί το πλείστον με τον επαναπροσδιορισμό της παραδοσιακής σχέσης παιδιού/εκπαιδευτικού, όπου ο/η εκπαιδευτικός είναι ο ενεργός φορέας, εκείνος/η που τα ξέρει όλα, και το παιδί είναι ο παθητικός αποδέκτης των γνώσεων του/της εκπαιδευτικού («τραπεζική αντίληψη της εκπαίδευσης»). Αντίθετα, οι υποστηρικτές της κριτικής παιδαγωγικής πιστεύουν ότι η τάξη πρέπει να θεωρείται τόπος όπου η νέα γνώση, που βασίζεται στις εμπειρίες τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών, παράγεται μέσω του διαλόγου ανάμεσά τους. Εδώ, χρησιμοποιείται το έργο ακαδημαϊκών όπως οι Augusto Boal, bell hooks, Deborah Britzman, Henry Giroux, Ira Shor, Joe Kincheloe, Norman Denzin, Peter McLaren, και ασφαλώς του Paulo Freire.

Μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων

Σύμφωνα με το διαδίκτυο, η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων είναι μια

 προσέγγιση η οποία καλεί τους/τις μαθητές/ριες να μάθουν μέσα από την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για ένα σχήμα που αναπτύσσει ταυτόχρονα τόσο στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων όσο και δεξιότητες ακαδημαϊκής γνώσης, δίνοντας στα παιδιά ενεργό ρόλο όταν αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση που προσομοιάζει στο είδος των προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον. 

Η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων έχει επίκεντρο το παιδί. Επιχειρεί μια θεμελιώδη αλλαγή: μετατοπίζει το βάρος από τη διδασκαλία στη μάθηση. Η διαδικασία έχει στόχο να αξιοποιεί τη δύναμη της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων, ούτως ώστε να ενεργοποιεί τα παιδιά και να ενισχύει τη μάθηση και τα κίνητρά τους. Αρκετές πτυχές της προσέγγισης αυτής έχουν μοναδική αξία:

· Η μάθηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αυθεντικών προβλημάτων, ζητημάτων και καθηκόντων –που είναι εναρμονισμένα με τις έγνοιες του πραγματικού κόσμου.

· Οι μαθητές/ριες και ο/η εκπαιδευτικός μαθαίνουν, παράγουν και 
αξιολογούν από κοινού, καθώς σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και βελτιώνουν διαρκώς το αναλυτικό πρόγραμμα.

· Η στέρεη ακαδημαϊκή έρευνα για τη μάθηση και τις βέλτιστες πρακτικές που την προάγουν αποτελεί τη βάση. Τα παιδιά αποκτούν το ερέθισμα να αναλάβουν την ευθύνη για τη μάθησή τους, μιας και οι διαλέξεις είναι λίγες, δεν υπάρχει δομημένη αλληλουχία αναγνωσμάτων που αναθέτει ο/η εκπαιδευτικός κ.ο.κ.

· Καλλιεργείται η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά, ενισχύεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής πρακτικής, προωθείται η αποτελεσματική κρίση και η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και στόχος είναι η αύξηση των κινήτρων για τη διά βίου μάθηση.

Η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων αρχίζει με την εισαγωγή ενός δύσκολου προβλήματος πάνω στο οποίο επικεντρώνεται όλη η διαδικασία. Το μεγαλύτερο μέρος της λαμβάνει χώρα σε μικρές ομάδες παρά μέσα από διαλέξεις. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού αλλάζει από τον «σοφό επί σκηνής» στον «καθοδηγητή στο πλευρό του παιδιού». Ο/η εκπαιδευτικός πιο πολύ διευκολύνει τη μάθηση των παιδιών, λειτουργώντας ως πηγή παρά ως παντογνώστης και ως άτομο που μεταδίδει τη γνώση. Παρόμοια, τα παιδιά είναι πιο δραστήρια καθώς συμμετέχουν επιλύοντας προβλήματα, παίρνοντας αποφάσεις και κατανοώντας νοήματα, παρά απλώς ακούγοντας παθητικά και κρατώντας σημειώσεις.

Κοσμοπολίτικη παιδαγωγική

Η προσέγγιση της κοσμοπολίτικης παιδαγωγικής απαιτεί την αλλαγή των εκπαιδευτικών θεσμών με σκοπό την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών στης ζωή τον 21ο αιώνα, κυρίως μέσω της αυξημένης αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους και άλλους πολιτισμούς, και με τρόπους που διαποτίζουν την καθημερινή εμπειρία. Βασίζεται στην αντίληψη ότι οι εκπαιδευτικοί παίζουν πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριές τους, και ότι είναι σε θέση να επιφέρουν τις απαραίτητες αλλαγές για να μπορέσουν τα παιδιά να εκπληρώσουν τους ακαδημαϊκούς και προσωπικούς στόχους τους (π.χ., μια ζωή γεμάτη πρόοδο). Η κοσμοπολίτικη παιδαγωγική προϋποθέτει την 
επανεξέταση της παιδαγωγικής πρακτικής ώστε να προσφέρει σε μαθήτριες και μαθητές τα μέσα για να μάθουν να κατανοούν τους άλλους και τη διαφορετικότητά τους με τρόπους που βασίζονται στην αναγνώριση και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Ο Roznosh (2011) υποστηρίζει ότι η κοσμοπολίτικη παιδαγωγική προσέγγιση βλέπει τον/την εκπαιδευτικό όχι ως απομονωμένο/η, αποστειρωμένο/η και χωρίς προκαταλήψεις εργαζόμενο/η στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά αντίθετα τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πρώτα άνθρωποι και μετά εκπαιδευτικοί, και έχουν τις προσωπικές τους προκαταλήψεις, ιστορίες και εμπειρίες. Και ότι «οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να επηρεάσουν τις μεγαλύτερες δυνάμεις που διέπουν την καθημερινή εμπειρία» (Roznosh, 2011). Η κοσμοπολίτικη παιδαγωγική είναι εξερεύνηση της

παγκοσμιοποίησης και ιδιαίτερα της δυναμικής που σχετίζεται με την ολοένα αυξανόμενη επαφή που έχουν οι κοινωνίες με άλλες κοινωνίες. Εξερευνά τη δυναμική της παγκοσμιοποίησης ως ομογενούς και ως ετερογενούς δύναμης και καταλήγει με την αποδοχή ότι ο κοσμοπολιτισμός είναι μια πρόκληση που μπορεί και θα έπρεπε να διδάσκεται στην τάξη. (ό.π.). 

Μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η κοσμοπολίτικη παιδαγωγική είναι:

· Πώς είναι δυνατόν να ενώσουμε μια εκπαίδευση που έχει να κάνει με το άτομο με μια εκπαίδευση που έχει να κάνει με την κοινωνία;

· Τι θέλει στην πραγματικότητα να πετύχει η κοινωνία μέσω της εκπαίδευσης; Θα έπρεπε στόχος να είναι η ικανοποίηση των διάφορων αναγκών των νέων ανθρώπων, η ανακάλυψη της διαφορετικότητας στη ζωή και η ανάπτυξη δεξιοτήτων; Ή θα έπρεπε να είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφοροποίησης στην κοινωνία (δηλαδή στους ανθρώπους) από επαγγελματική και τεχνική άποψη;

· Πώς διδάσκεται η ελευθερία;

· Πώς ορίζεται η ελευθερία;

· Θα πρέπει η παιδαγωγική σχέση να στηρίζεται στη φροντίδα και την προσωπική καθοδήγηση ή στη διάδοση γνώσης και στάσεων;

Κάποιοι υποστηρικτές της κοσμοπολίτικης παιδαγωγικής υποστηρίζουν ότι το 25%-40% του αναλυτικού προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα σημαντικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και να ασχολείται μ’ αυτά, συμπεριλαμβάνοντας στο περιεχόμενό του έναν κοινό πυρήνα διεθνούς ιστορίας, διεθνών γεγονότων και σχέσεων.[footnoteRef:6]  [6:  http://whataretheseideas.wordpress.com/2011/05/19/towards-a-cosmopolitan-pedagogical-practice/] 


Εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο

Η διερεύνηση αυτής της προσέγγισης αποτέλεσε την αφορμή γι’ αυτή την εργασία. Η εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο, αποκαλούμενη συχνά και παιδαγωγική του τόπου, εμπειρική εκπαίδευση, εκπαίδευση που βασίζεται στην κοινότητα, εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα, περιβαλλοντική εκπαίδευση και, πιο σπάνια, μάθηση που βασίζεται στην προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της κοινότητας, πηγάζει από την εκπαιδευτική φιλοσοφία της εταιρείας Orion (Sobel, 2004).[footnoteRef:7] Οι παιδαγωγοί αυτής της εταιρείας επινόησαν τον όρο εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο και εφάρμοσαν τις αρχές της για δεκαετίες. Στόχος της να βοηθήσει τις κοινότητες αξιοποιώντας παιδιά και διδακτικό προσωπικό στην επίλυση τοπικών προβλημάτων. Η εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο διαφέρει από τη συμβατική εκπαίδευση, που βασίζεται στο εγχειρίδιο και στην τάξη, ως προς το ότι θεωρεί κύρια πηγή μάθησης την τοπική κοινότητα των μαθητών/ριών. Προάγει τη μάθηση που έχει τις ρίζες της σε οτιδήποτε τοπικό –τη μοναδική ιστορία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την οικονομία, τη λογοτεχνία και την τέχνη 
ενός συγκεκριμένου τόπου, δηλαδή του τόπου των παιδιών, της σχολικής αυλής, της γειτονιάς, της πόλης ή της κοινότητας. Οι παιδαγωγοί αυτής της προσέγγισης υποστηρίζουν ότι συχνά οι μαθητές/ριες του δημοτικού χάνουν την «αίσθηση του τόπου», εστιάζοντας πολύ γρήγορα ή αποκλειστικά σε εθνικά ή διεθνή θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα διεθνή ή εθνικά ζητήματα κατέχουν περιφερειακή θέση στην εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο, αλλά ότι τα παιδιά θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουν βάσεις αναφορικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και την οικολογία του περιβάλλοντος χώρου τους, προτού προχωρήσουν σε μαθήματα που πραγματεύονται ευρύτερα ζητήματα. Η εκπαίδευση που βασίζεται στον τόπο είναι συνήθως βιωματική, στηρίζεται σε σχέδια εργασίας και σχετίζεται πάντα με τον πραγματικό κόσμο. [7:  http://dirt.kent.edu/?page_id=161] 


Εξετάζοντας τις τέσσερις παιδαγωγικές 

Όλες οι παιδαγωγικές που σκιαγραφήθηκαν παραπάνω είναι πρακτικές διδασκαλίας για τον 21ο αιώνα. Αφορούν την τέχνη, την επιστήμη και το επάγγελμα της διδασκαλίας. Ποικίλλουν από την ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης, την επικέντρωση στην προσωπική απελευθέρωση, την αμφισβήτηση και αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών έως την πρόκληση για μάθηση μέσα από την ενασχόληση των παιδιών με πραγματικά προβλήματα. Και τα παιδιά διδάσκονται πώς να λύνουν προβλήματα. Μερικές από τις παιδαγωγικές μεθόδους συνεπάγονται αλλαγές στους εκπαιδευτικούς θεσμούς, με στόχο την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών από τις εξελίξεις στον 21ο αιώνα. Επιπλέον, πρόθεση είναι να αυξηθεί η αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους και τους άλλους πολιτισμούς, με τρόπους που διαποτίζουν τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών και βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες, αξιοποιώντας παιδιά και διδακτικό προσωπικό στην επίλυση των προβλημάτων της κοινότητας. Ακόμη, προωθείται η μάθηση που έχει τις ρίζες της στη μοναδική ιστορία, το περιβάλλον, την κουλτούρα, την οικονομία, τη λογοτεχνία και την τέχνη ενός συγκεκριμένου τόπου. Στον ίδιο τον τόπο των παιδιών, τη σχολική αυλή, τη γειτονιά, την πόλη ή την κοινότητα.

Καθώς εξετάζουμε τις παιδαγωγικές μεθόδους, βλέπουμε πολλά στοιχεία που από ακαδημαϊκή άποψη είναι αποτελεσματικά για τη μάθηση. Πολλές από τις ιδέες που σκιαγραφούνται είναι σύμφωνες με τις τέσσερις πρακτικές που οι Sleeter και Grant (2009: 198) εντοπίζουν ως εξαιρετικές όσον αφορά την πολυπολιτισμική εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη:

Πρώτο, η δημοκρατία ασκείται ενεργά στα σχολεία. Δεύτερο, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να αναλύουν τη θεσμική ανισότητα μέσα στις δικές τους συνθήκες ζωής. Τρίτο, τα παιδιά μαθαίνουν να συμμετέχουν στην κοινωνική δράση, ούτως ώστε να αλλάζουν τις άδικες διαδικασίες. Σε σχέση μ’ αυτό το σημείο, οι υποστηρικτές της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης για την κοινωνική δικαιοσύνη δεν περιμένουν ότι τα τα παιδιά θα ξαναχτίσουν την κοινωνία και τον κόσμο, αλλά έχουν την προσδοκία ότι τα σχολεία θα διδάξουν στα παιδιά πώς να παίξουν τον ρόλο τους, βοηθώντας το έθνος/ τη χώρα να πετύχει την πρόοδο και την ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής. Τέταρτο, χτίζονται γέφυρες για τη σύναψη σχέσεων με διάφορες καταπιεσμένες ομάδες (π.χ., φτωχούς, έγχρωμους, λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους/ες, διεμφυλικούς/ές και γυναίκες) ούτως ώστε να εργαστούν συλλογικά για την προαγωγή των κοινών συμφερόντων τους.

Ωστόσο, δεν είμαι ακόμα βέβαιος για την προσοχή που δίνουν οι παιδαγωγοί και για την προσοχή που υπάρχει ενσωματωμένη σ’ αυτές τις παιδαγωγικές όσον αφορά την πολιτισμική ιστορία των παιδιών και την ανάπτυξη της αυτοαντίληψής τους, καθώς και σε ποιο βαθμό λαμβάνονται υπόψη το ιστορικό υλικό και τα έργα τέχνης από το πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών. Ίσως οι ανησυχίες μου είναι αβάσιμες. Ασφαλώς, φαίνεται εύλογο ότι οι παιδαγωγικές που είναι ευαισθητοποιημένες στην καταπίεση αξιοποιούν την κοινότητα των παιδιών ως τόπο μάθησης και ενθαρρύνουν την ανάληψη κοινωνικής δράσης που προάγει την αυτοεκτίμηση των μαθητών/ριών. Αλλά δεν είναι απαραίτητα έτσι. Οι παιδαγωγικές μέθοδοι μπορεί να χρησιμοποιούν παραδείγματα αχρωματοψίας (colorblind examples), που περιορίζουν τις συζητήσεις για την καταπίεση, και να μη συμπεριλαμβάνουν διαφορετικές καταπιεσμένες ομάδες. Για παράδειγμα, μπορεί να εστιάζουν σε έγχρωμους/ες και να αγνοούν τις λεσβίες, τους 
ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους/ες και τους διεμφυλικούς/ές μαθητές και μαθήτριες. Επίσης, οι παιδαγωγικές μπορεί να χρησιμοποιούν φιλικές και καλοπροαίρετες φράσεις, όπως «η χώρα μας είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία» ή «είμαστε ένα έθνος διαφορετικότητας», και να διδάσκουν στα μέλη των κυρίαρχων ομάδων της χώρας υποδοχής πώς να καλωσορίζουν τις ομάδες των μεταναστών, ταυτόχρονα όμως ενθαρρύνοντάς τες έντονα να αποβάλλουν τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την ταυτότητά τους. Αυτές οι παιδαγωγικές αποδεικνύεται ότι δεν δίνουν την πρέπουσα προσοχή στην ανάπτυξη της ταυτότητας και της αυτοαντίληψης σε μια παγκόσμια κοινωνία που είναι διχασμένη σε «έχοντες και μη έχοντες» και όπου ο ατομικισμός και το «εγώ τα δικά μου, εσύ τα δικά σου» έχει γίνει σταδιακά κομμάτι του κυρίαρχου διαλόγου. Και σε χώρες όπου οι ομάδες των μεταναστών θεωρούνται ομοιόμορφες, δηλαδή σαν να μην υπάρχει διαφορετικότητα εντός της ομάδας. Με αυτές τις αντιλήψεις, δεν δίνεται ουσιαστική προσοχή σε ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η αναπηρία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, καθώς και σε αξίες της ομάδας, όπως η γλώσσα, η εθνική καταγωγή και η θρησκεία.

Όσον αφορά την ταυτότητα, ο Hoover (1997: 46) υποστηρίζει ότι «είναι ένα νήμα που δένει το άτομο με την κοινωνία». Για την περίπτωση των Αφροαμερικανών νέων, και των νέων που συνάντησα σε πολλές διαφορετικές χώρες, οι Oyserman & Harrison (1998: 282) δηλώνουν:

Οι απαντήσεις στην ερώτηση «ποιος είμαι;» είναι πιθανό να περιλαμβάνουν διακριτά, μοναδικά γνωρίσματα του ατόμου αλλά και τις απεικονίσεις του/της ως μαύρου ατόμου στην Αμερική. Δηλαδή, η αυτοαντίληψη είναι πιθανό να περιλαμβάνει και την προσωπική και τη φυλετική ταυτότητα –μια αίσθηση του τι σημαίνει να έχεις τόσο αμερικάνικη όσο και αφρικάνικη κληρονομιά. 

Έτσι, έχει μεγάλη σημασία η προσοχή που δίνουν στην ταυτότητα οι παιδαγωγικές. Δεν υπάρχουν πολλές συζητήσεις διαθέσιμες στις διαδικτυακές πηγές που εξετάστηκαν γι’ αυτή την εργασία, σχετικά με την ταυτότητα ή τη σημασία της για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Με ενοχλεί επίσης η έλλειψη προσοχής στην ιστορία των μαθητών/ριών, ιδιαίτερα όσων προέρχονται από καταπιεσμένες ομάδες. Πράγματι, οι παραπάνω παιδαγωγικές μέθοδοι υποστηρίζουν «την ενασχόληση με πραγματικά προβλήματα», «δίνουν προσοχή στην ταυτότητα των παιδιών» και αναγνωρίζουν τις ανησυχίες των άλλων, αλλά η ιστορία των έγχρωμων ανθρώπων συχνά δεν αναπτύσσεται επαρκώς, είναι ανακριβής ή παραλείπεται (Grant & Grant, 1981· Wynter, 1990). Ο Southgate (2000: 4) ισχυρίζεται ότι «η ιστορία –οι αναμνήσεις από το παρελθόν– είναι τεράστιας σημασίας για τη διατήρηση μιας αίσθησης ταυτότητας», ενώ ο Holt (1995: 9) υποστηρίζει ότι η ιστορικότητα είναι σημαντική τόσο από την άποψη της προσωπικής και συλλογικής μνήμης όσο και από την άποψη της κατασκευής του «μη εαυτού» που σχηματοποιείται εντός της: «Δεν μπορεί να συλλάβει κανείς την ατομική συνείδηση, τη συνέχεια του εαυτού από τη μια χρονική στιγμή στην άλλη, χωρίς την έννοια της ιστορίας και της μνήμης». Επίσης, όσον αφορά την ιστορία ο Baldwin (1965: 47) λέει τα ακόλουθα:

Γιατί η ιστορία [...] δεν είναι κάτι που απλώς διαβάζεται. Και δεν αναφέρεται μόνο ή ακόμα και κυρίως στο παρελθόν. Αντίθετα, η μεγάλη δύναμη της ιστορίας προέρχεται από το γεγονός ότι τη φέρουμε μέσα μας και ελεγχόμαστε υποσυνείδητα απ’ αυτή με πολλούς τρόπους. Η ιστορία είναι κυριολεκτικά παρούσα σε ό,τι κάνουμε. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, μιας και στην ιστορία οφείλουμε τα πλαίσια αναφοράς μας, τις ταυτότητές μας και τις φιλοδοξίες μας.

Η άποψή μου είναι πως πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στη διδακτική παιδαγωγική λαμβάνεται υπόψη η ιστορία των παιδιών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε τις πολιτισμικές, κοινωνικές και πολιτικές ιστορίες των μαθητών/ριών. Διαρκώς πρέπει να θέτουμε τα ακόλουθα 
ερωτήματα: Λαμβάνονται υπόψη η πολιτισμική συνεισφορά και τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα που είναι σημαντικά για την ιστορία των μαθητών/ριών; Η ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης και της προσωπικής απελευθέρωσης βασίζεται στην πολιτισμική, κοινωνική και πολιτική ιστορία της κοινότητας των παιδιών, με στόχο τη στήριξη και ενθάρρυνση της μάθησής τους; Όταν καλούνται οι μαθητές/ριες να μάθουν μέσα από την ενασχόλησή τους με πραγματικά προβλήματα, αυτά συνδέονται με τις πολιτισμικές, κοινωνικές και πολιτικές ιστορίες τους με τρόπο που όχι μόνο να παρουσιάζονται στο εδώ και τώρα, αλλά επίσης να επικοινωνούν και με τα κυρίαρχα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν παλιότερες γενεές (π.χ., προπάπποι);

Επιπλέον, για να έχουν τα παιδιά θετική αλληλεπίδραση με ανθρώπους από άλλες πολιτισμικές ομάδες, θα πρέπει να γνωρίζουν πρώτα το άτομο που τους κοιτάει μέσα από τον καθρέφτη. Πρέπει να γνωρίζουν τους ανθρώπους που συνδιαμορφώνουν την κοινότητά τους –την ιστορία, την κουλτούρα και τη συνεισφορά τους στον τρόπο ζωής της κοινότητας. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς ενδυναμώνεται διαρκώς από χώρα σε χώρα το κίνημα για μια καλύτερη ζωή. Επιπλέον, αυξάνεται η μετανάστευση μέσα στην ίδια τη χώρα, από μια αγροτική προς μια αστική περιοχή και αντιστρόφως. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας μεγάλος αριθμός Αφροαμερικανών κινείται προς τα νότια, πίσω στις πολιτείες από τις οποίες είχε μεταναστεύσει τις δεκαετίες του 1920 και του 1930. Με αφετηρία το νηπιαγωγείο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν παιδαγωγικές μέθοδοι που θα διευκολύνουν τα παιδιά να δημιουργήσουν σχέσεις με τους άλλους, κατανοώντας (πρώτα) ποια είναι τα ίδια. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κατανόηση θα τα βοηθήσει να νιώθουν ότι απειλούνται λίγο ή καθόλου (κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά) όταν συναναστρέφονται άλλους/ες και όταν συμμετέχουν σε συζητήσεις για την 
εθνική καταγωγή, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη φυλή και άλλες ανθρώπινες αξίες που φέρουν μέσα τους όλα τα παιδιά. Θεμελιώδες για τη μάθηση των παιδιών είναι να διδάσκονται με παιδαγωγικές που τα προετοιμάζουν να παίξουν τον ρόλο τους, βοηθώντας το έθνος/ τη χώρα τους να πετύχει πρόοδο και ισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής.
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Αυτό το κείμενο βασίζεται σε συνεργατικές δουλειές από διάφορα περιβάλλοντα, εθνικά και τοπικά, οι οποίες μας επιτρέπουν να συσχετίσουμε τις παγκόσμιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές με τα βιώματα παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ξενοφοβία και ποικίλες μορφές καταπίεσης. Η γνώση μας εμπλουτίζεται από διάφορες θεωρίες, ανάμεσά τους και το πλαίσιο που προτείνει ο Gramsci, που τοποθετεί τους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη στον ηγεμονικό χώρο των διαβρωτικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε τις ιδέες του (1971) περί κοινής λογικής/ορθής αντίληψης, για να τονίσουμε τις προοπτικές που παρέχει η εναλλακτική της ορθής αντίληψης ακόμα και απέναντι σε ακούσιες συνέπειες ή στην ισχυρή νεοφιλελεύθερη ηγεμονία. Η ερμηνεία μας για την κοινή λογική είναι ότι αναφέρεται σε μια ιδεολογία που πολλοί αποδέχονται ως αληθινή και η οποία βρίσκεται στο σημείο τομής του εξαναγκασμού και της συναίνεσης. Ωστόσο, όταν υποβάλλεται σε κριτική, η κοινή λογική συχνά εμφανίζεται λιγότερο συνεκτική και περισσότερο αντιφατική απ’ ό,τι μπορεί να φαίνεται. Η άποψή μας επηρεάζεται από τη μετα-δομιστική στροφή και τα πολλά εργαλεία που παρέχονται από τον μεταμοντερνισμό (καθώς επίσης και από την ομοφυλοφιλική (queer) θεωρία, την κριτική φυλετική θεωρία, τη μετα-αποικιακή κριτική κτλ.). Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι εξαιτίας του ενδεχομένου γνώσης των ταυτοτήτων σταματά το ενδιαφέρον μας για τις σχέσεις παραγωγής και τις υλικές συνθήκες στη ζωή των ανθρώπων. Μαζί με τους McLaren, Fischman, Serra & Antelo (2002), αναγνωρίζουμε τις ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας και τις δυναμικές καταναγκασμού/συναίνεσης στις κοινωνικές σχέσεις. Η ταξική πολιτική και οι ταξικοί αγώνες έχουν σημασία. Αυτό ισχύει στις κατασκευές του εαυτού/άλλου ή του εμείς/αυτοί και παίζει ρόλο τόσο σε μικροεπίπεδο όσο και σε μακροεπίπεδο στις δυναμικές του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών καταπίεσης. Υποστηρίζουμε επίσης ότι ένας τρόπος για να ξεφύγουμε από τον επίμονο δομιστικό/μεταδομιστικό δυϊσμό μπορεί να βρίσκεται στις προσπάθειες του Gramsci να κατακτήσει και να μοιραστεί αντιλήψεις ηγεμονικών κατασκευών με στόχο να «διακρίνει την κριτική ελπίδα» που 
θα οδηγήσει στην ατομική και συλλογική δράση (Bozalek, Leibowitz, Carolissen & Boler, 2014).

Επίσης, αντλούμε τις ιδέες μας από τη φεμινιστική θεωρία και τα ηθικά επιχειρήματα για δράση, αμφισβητώντας την υπόθεση ότι οι πολιτικές πρέπει να αποκλείουν (Benhabib, 1999). Η Benhabib ρίχνει πολύτιμο φως στην εποχή μας και στις πολιτικές ένταξης και αποκλεισμού, όπου η εστίαση στη φυσική γεωγραφία (π.χ., στον ορισμό και την προστασία των 
εθνών-κρατών) αποσιωπά πολύπλοκες ιστορίες αδικίας. Ισχυρίζεται ότι κεντρική τάση στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες είναι μια αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και ένας όλο και πιο έντονος δημόσιος διάλογος για ανθρώπινα δικαιώματα (υπό μια γενική και εξιδανικευμένη έννοια), ιδέες αυτοδιάθεσης, αυτονομίας και «παρτικουλαριστικές ταυτότητες ιθαγένειας, εθνότητας, θρησκείας, φυλής και γλώσσας (μέσω των οποίων κάποιος θεωρείται ότι ανήκει σ’ έναν κυρίαρχο λαό), που γίνονται αντικείμενο ολοένα και σφοδρότερων διεκδικήσεων» (ό.π.: 710). Συνεπώς, ένα κρίσιμο έργο που πιστεύουμε ότι είναι σχετικό με την κατανόηση των υλικών συνθηκών και μετασχηματιστικών δυνατοτήτων των κοινοτήτων Ρομά και της διασποράς τους είναι η προσεκτική και αναστοχαστική εξέταση 

των αιτημάτων για απόκτηση υπηκοότητας και ιθαγένειας των ξένων, των πολιτών, των διαμενόντων εντός των συνόρων μιας πολιτείας, καθώς και των νόμων, των νορμών και των κανόνων που διέπουν αυτές τις διαδικασίες, που συνιστούν καίριες κοινωνικές πρακτικές μέσω των οποίων μπορούν να παρατηρηθούν με οξυδέρκεια οι κανονιστικές πολυπλοκότητες των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αυτονομίας. (ό.π.: 711)

Το κείμενό μας εξετάζει τις διαστάσεις τού εμείς/αυτοί, οι οποίες περιλαμβάνουν το φύλο, τη φυλή, την τάξη, τη σεξουαλική ταυτότητα και έκφραση κτλ., και το πώς εξυπηρετούν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα. Δεν πρόκειται απλώς και μόνο για μια διανοητική εργασία. Οι αναλύσεις παρέχουν το υλικό για ένα δεοντολογικό/ηθικό τεστ: οι διεκδικήσεις για αυτονομία πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τη δέσμευση ενός λαού να διαφυλάσσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, αυτό το τεστ είναι κάτι περισσότερο από μια φιλοσοφική 
άσκηση της σκέψης. Γίνεται σημείο εκκίνησης για δράση –στην περίπτωση αυτού του βιβλίου, δράση ως «σύμμαχοι άλλοι» (Rogers & Swadener, 1999) με τις κοινότητες Ρομά και τους/τις συναδέλφους που συμμετέχουν σε συλλογική έρευνα και που αναλαμβάνουν συμμετοχική δράση με κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.

Ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού Signs: Journal of Women in Culture and Society περιλαμβάνει μια ενότητα για τον ρόμικο φεμινισμό. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα που εκδόθηκε με αφορμή ένα σχετικό συμπόσιο. Στο δοκίμιό της με τίτλο «Οι προοπτικές του φεμινισμού των Ρομά» η Ethel Brooks (2012: 4) υποστηρίζει:

Για μένα, ο ρόμικος φεμινισμός δημιουργεί τη δυνατότητα ταυτόχρονα για μια έκκληση και μια ανάληψη ευθύνης. Για πάρα πολύ καιρό, μη Ρομά «ειδικοί» –αυτοί που μερικοί από μας αποκαλούν «τσιγγανολόγους»– μονοπωλούσαν τη γνώση για την ιστορία και τον τρόπο ζωής των Ρομά. Κατά την κρίση τους, ταυτολογικά, η «κουλτούρα» μας εξηγεί την καταπίεσή μας, και η «σωτηρία» μας θα διατηρούσε την ανωτερότητά τους σε σχέση με την 
ιστορικά και κοινωνικά καθορισμένη κατάσταση και τις πρακτικές μας. Σ’ αυτό το συμπόσιο, οι γυναίκες παραμερίζουν τους «τσιγγανολόγους», απαντώντας σε ερωτήματα και γρίφους που έχουν επείγοντα και μακροχρόνιο χαρακτήρα.

Τα άρθρα αυτού του ειδικού τεύχους έθεσαν ερωτήματα πάνω σε δύο γενικά θέματα «που απασχολούν τα έθνη-κράτη: την αίσθηση του ανήκειν και τον διεθνισμό». Η Brooks υποστηρίζει επίσης ότι «παρόλο που υπάρχουν 10 με 12 εκατομμύρια άνθρωποι ρόμικης καταγωγής παγκοσμίως, με το ένα εκατομμύριο να ζει στις ΗΠΑ, η φωνή μας σπάνια ακούγεται στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού διαλόγου ή του διαλόγου που αφορά τη χάραξη πολιτικής». Γι’ αυτόν τον λόγο, το συμπόσιο που οδήγησε σ’ αυτή την έκδοση, καθώς και η ίδια η έκδοση, είναι τόσο σημαντικά μιας και «θέτουν τα μεγάλα ερωτήματα που έχουν σχέση με τη φωνή και τη βία, την αίσθηση του ανήκειν και τους αποκλεισμούς, τις περιθωριοποιήσεις μέσα στο 
έθνος- κράτος» (ό.π.: 5). Η Brooks (ό.π.: 9) ισχυρίζεται επίσης: 

Στην εποχή της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, που χαρακτηρίζεται από τον αυξανόμενο νεοφασισμό, την κρίση του καπιταλισμού και τους πολλούς αγώνες για τη δημοκρατία, τα άτομα ρόμικης καταγωγής χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα... Υποφέρουν από τις κοινωνικές αναταραχές και τα κύματα μετανάστευσης, και ζουν σε μια όλο και πιο αβέβαιη θέση στην κοινωνία, καθώς οι εργασιακές πρακτικές και η κατοχή γης γίνονται ολοένα και πιο επισφαλείς. Αντιμετωπίζουν τις μεταβαλλόμενες τάσεις του ρατσισμού εναντίον τους και ανακαλούν μακρόχρονες ιστορίες καταπίεσης.

Δεδομένου ότι οι συγγραφείς αυτού του τόμου είναι ειδικοί και σύμμαχοι της κοινότητας Ρομά, ελπίζουμε ότι τα παραδείγματα από την Κένυα και τις ΗΠΑ –συγκεκριμένα από την Αριζόνα και τη συντηρητική και νεοφιλελεύθερη νομοθεσία της– θα θέσουν παράλληλα θέματα και παράλληλες στρατηγικές με τα σημεία στα οποία εστιάζει το βιβλίο.

Η νεοφιλελεύθερη στροφή στην εκπαίδευση και την κοινωνική πολιτική

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί πλέον δημόσιο αγαθό και έχει μετατραπεί σε δημόσιο/ιδιωτικό προϊόν, υποβαθμισμένο σε μετρήσιμα αποτελέσματα (Apple, 2004, 2006). Η Bloch και οι συνάδελφοί της (2003), μεταξύ άλλων, περιγράφουν τον κυρίαρχο δημόσιο διάλογο της σημερινής εποχής σχετικά με τον νεοφιλελευθερισμό, ένα συχνά συγκεχυμένο και φαινομενικά αντιφατικό υβρίδιο κλασικού φιλελευθερισμού, σύγχρονου φιλελευθερισμού, ελευθεριακότητας και κοινωνικού συντηρητισμού, που χαρακτηρίζεται από εκκλήσεις για απελευθέρωση της αγοράς, για λειτουργία των κυβερνήσεων υπό μορφή επιχειρήσεων, υπευθυνότητα, ιδιωτικοποιήσεις, αποκέντρωση των λειτουργιών της κυβέρνησης, και από υπερβολική προσκόλληση στη λογική της ελεύθερης αγοράς, με την ταυτόχρονη προώθηση κοινωνικής ατζέντας μέσω της δημόσιας πολιτικής (Morgen, 2001· Soto & Swadener, 2002· Swadener & Wachira, 2003: 234). Αυτός ο δημόσιος διάλογος προωθείται μέσα από τη γενικευμένη «παγκόσμια πολιτική του εκπαιδευτικού δανείζεσθαι και δανείζειν» (Steiner-Khamsi, 2004), αλλά με κριτικό τρόπο, μέσω των διεθνών συμφωνιών, των απαιτήσεων που αφορούν τις «διαρθρωτικές προσαρμογές» για τη χρηματοδότηση, και των ευρωαμερικανικών μοντέλων εκπαίδευσης που υποστηρίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Στην ομιλία της ως προέδρου της Ένωσης Αμερικανικών Σπουδών, η Ruth Gilmore (2011: 250) αναφέρεται στις σχέσεις ανάμεσα στις διαρθρωτικές προσαρμογές, την ενίσχυση της ασφάλειας και το «αντι-κρατικό κράτος» (anti-state state). Παρατηρεί ότι 

ο κόσμος βρίσκεται σε πολιτική, οικονομική, στρατιωτική, περιβαλλοντική και ιδεολογική κρίση. Η διάκριση μεταξύ πλουσίων και φτωχών στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Το 40% των μισθωτών από τις κατώτερες τάξεις έχει αρνητική καθαρή αξία, ενώ το ανώτερο 20% κατέχει το 84% από οτιδήποτε υπάρχει προς κατοχή.

Η Gilmore περιέγραψε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές διαρθρωτικών προσαρμογών, που είναι γνωστές στην Ελλάδα με τις καταστρεπτικές συνέπειες των μέτρων λιτότητας, ως «σχεδιασμένες να αποθέσουν το μεγαλύτερο δυνατό βάρος στις πλάτες των περισσότερο ευάλωτων ομάδων» (ό.π.: 251). Θεωρεί την αύξηση των μέτρων ασφαλείας «φυσικό 
επακόλουθο της νέας τάξης και της άνισης ανάπτυξης που κυριαρχεί σε ολόκληρο τον κόσμο» (ό.π.: 252). Και το «αντι-κρατικό κράτος» έχει σχέση με υποψήφιους που στοχεύουν να εκλεγούν κάνοντας προεκλογικό αγώνα «ενάντια στο κράτος». Θα προσθέταμε ότι η εταιρική παγκοσμιοποίηση που λειτουργεί μέσω των εμπορικών συμφωνιών είναι από καιρό αντι-κρατική και προς όφελος του υπερκαπιταλισμού ή του ιμπεριαλισμού. Αν δούμε σφαιρικά τις τρέχουσες πολιτικές σε πολλά μέρη του κόσμου, που περιλαμβάνουν ασφαλώς την Ελλάδα, την Κένυα και τις ΗΠΑ, το είδος του έργου που υποστηρίζεται σ’ αυτόν τον τόμο γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σύντομα σε δύο περιπτώσεις από διαφορετικά γεωπολιτικά πλαίσια, προκειμένου να δώσουμε παραδείγματα νεοφιλελεύθερων και συντηρητικών πολιτικών τάσεων, υποθέσεων κοινής λογικής και ακούσιων συνεπειών τους.

Κένυα: Ακούσιες συνέπειες νεοφιλελεύθερης πολιτικής

Όπως πολλές χώρες του Παγκόσμιου Νότου, η Κένυα έχει συσσωρεύσει δυσβάσταχτα χρέη σε διάφορες πολυεθνικές τράπεζες ανάπτυξης, και κυρίως στην Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Οι όροι αναδιάρθρωσης του χρέους και οι πιέσεις από ξένους χρηματοδότες οδήγησαν σ’ ένα πλήθος μέτρων λιτότητας, που υπονόμευσαν ό,τι έχει απομείνει από το κράτος πρόνοιας στην Κένυα και επηρέασαν άμεσα την πλειοψηφία των οικογενειών που μεγαλώνουν παιδιά (Gukuru & Koech, 1995· Swadener, Kabiru & Njenga, 2000· Swadener & Wachira, 2003· Weisner, Bradley & Kilbride, 1997). Επιπλέον, οι πιέσεις της εταιρικής παγκοσμιοποίησης και η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, που βασίζεται στην ελεύθερη αγορά, σε συνδυασμό με την αστικοποίηση και την επακόλουθη μετεγκατάσταση οικογενειών, την αυξανόμενη ανεργία, την κρατική διαφθορά και την οικονομική κακοδιαχείριση, και μια εθνική υποδομή που χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο, επηρέασαν δυσμενώς τη ζωή των οικογενειών στην Κένυα (Swadener, Wachira, Kabiru & Njenga, 2007). Η εκπαίδευση επηρεάστηκε από μια σειρά πρόσφατες αλλαγές στην εθνική πολιτική και τις παροχές για την προσχολική ηλικία. Συγκεκριμένα, το 2003 θεσπίστηκε ένα νέο σύνταγμα, που αποκέντρωσε την κυβέρνηση και εξασφάλισε περισσότερο τοπικό έλεγχο και πολιτικές δωρεάν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η Κένυα είναι εδώ και πολύ καιρό πρωτοπόρος όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Το 1984 ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο για την Προσχολική Εκπαίδευση (National Centre for Early Childhood Education – NACECE), με αντικείμενο μεταξύ άλλων την εκπαίδευση των νηπιαγωγών, την ανάπτυξη και διάδοση των κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων, και τη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες (Swadener et al., 2000). Οι νηπιαγωγοί εξακολουθούν να προσλαμβάνονται μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Θητείας Εκπαιδευτικών (όπως και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), αν και η εκπαίδευσή τους υλοποιείται εδώ και χρόνια από το NACECE και τα Περιφερειακά Κέντρα Προσχολικής Εκπαίδευσης (District Centers for Early Childhood Education – DICECE). Τα τελευταία χρόνια, οι πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση των νηπιαγωγών στην Κένυα αντικατοπτρίζουν νεοφιλελεύθερες τάσεις, με πολύ περισσότερες ιδιωτικές «ακαδημίες» και μορφές μετεκπαίδευσης, πτυχιακά μαθήματα και μη κυβερνητικές επιλογές στην εκπαίδευση νηπιαγωγών. Τα περισσότερα αγροτικά νηπιαγωγεία λειτουργούν με βάση την παράδοση Harambee, που σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία προσλαμβάνει τη νηπιαγωγό, αναλαμβάνει το χτίσιμο του κτιρίου και παρέχει άλλους απαραίτητους πόρους (π.χ., προγράμματα σίτισης ή ιατρικές υπηρεσίες).

Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται έναν συχνό διαχωρισμό, σε εθνικό 
επίπεδο, ανάμεσα στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και η πρόσληψη των εκπαιδευτικών αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και ελέγχονται σε τοπικό επίπεδο. Ο αντίκτυπος της δωρεάν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει γίνει αισθητός και στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά οι δυνατότητες και η χρηματοδότησή της ουσιαστικά έχουν μειωθεί την τελευταία δεκαετία, με την αύξηση των κυβερνητικών επενδύσεων για την πρωτοβάθμια. Πρόκειται για ένα παράδειγμα της ιδέας της παγκοσμιο-τοπικοποίησης (glocalization) του Robertson (1994). Με βάση αυτήν, ο παγκοσμιοποιημένος διάλογος για την προσχολική εκπαίδευση ως βασικό συστατικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης διασταυρώνεται αφενός με την τοπική υποστήριξή της, αφετέρου με τον περιορισμό των πόρων, ο οποίος επιτείνεται από τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλουν φορείς αυτών των ίδιων οργανισμών που προωθούν την προσχολική εκπαίδευση. Έτσι, προκύπτει η σύγκρουση της κοινής λογικής με την ορθή αντίληψη, που συνιστά μέρος της ανάλυσής μας (Gramsci, 1971). Η κοινή λογική αναφέρεται στην αδιαμφισβήτητη –μερικές φορές αντιφατική– γνώση που καθοδηγείται από τους ειδικούς. Ωστόσο, η γνώση αυτή εμπεριέχει ψήγματα λαϊκής σοφίας, ορθής αντίληψης πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε. Με άλλα λόγια, οι προθέσεις κοινής λογικής/ορθής αντίληψης της πολιτικής «Εκπαίδευση για όλους», που προωθεί πρωτοβάθμια εκπαίδευση πιο οικονομική, αν όχι εντελώς δωρεάν, έχουν ωφελήσει πολλά παιδιά, ακόμα και κάποιους αναλφάβητους ενήλικες. Γενικά, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι έχει εφαρμοστεί καλά και έχει αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών στην Κένυα. Έχουν επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό ζητήματα υποδομής και χωρητικότητας (π.χ., μεγάλες τάξεις με λίγους εκπαιδευτικούς, θρανία ή βιβλία), που έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα χρόνια της πολιτικής της δωρεάν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τα σχολεία έχουν να επιδείξουν μεγάλο αριθμό εγγραφών σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τις αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές και τα παιδιά με αναπηρίες (μόνο το 10% παρακολουθεί μαθήματα). Επίσης, πλήθος ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ανθεί στο μετα-αποικιακό αξιοκρατικό σύστημα (postcolonial meritocratic system) (Nagasawa & Swadener, 2013).

Η δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναμενόταν να ωφελήσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια παιδιά, τα οποία δεν είχαν πάει σχολείο εξαιτίας των πολυάριθμων φόρων που είχαν επιβληθεί ως μέρος της συμμετοχής των οικογενειών στο κόστος εκπαίδευσης. Οι εγγραφές στην προσχολική εκπαίδευση αντιστοιχούν στο 35% των παιδιών που το δικαιούνται, και έχουν αυξηθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια, αν και μια αρχική επίπτωση της δωρεάν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν οι περικοπές στη χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων, όπως η προσχολική εκπαίδευση. Η δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήταν μεν μια καλοδεχούμενη αλλαγή, αλλά συνέβη γρήγορα και χωρίς την απαιτούμενη υποδομή για την απορρόφηση του μεγάλου αριθμού παιδιών που εισάγονταν ή επανεισάγονταν στο σχολείο. Για παράδειγμα, δεν υπήρχαν αρκετές τάξεις, έπιπλα ή εκπαιδευτικοί για τους/τις πάνω από ένα εκατομμύριο νέους/ες μαθητές/ριες. Ανάμεσα στα έξοδα που αναγκάστηκαν να επωμιστούν οι οικογένειες ή οι κηδεμόνες των παιδιών ήταν το κόστος για βιβλία, μέρος του εκπαιδευτικού υλικού, ποδιές, φαγητό, εξετάσεις –εμπόδιο για πολλές οικογένειες, κυρίως για όσες έμεναν στις παραγκουπόλεις και γι’ αυτές που είχαν πληγεί από το AIDS, συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων των πάνω από ένα εκατομμύριο ορφανών παιδιών εξαιτίας του AIDS στην Κένυα.

Συνεπώς, η μείωση της στήριξης για την προσχολική εκπαίδευση ήταν ανάμεσα στις ακούσιες συνέπειες της πολιτικής για τη δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ τα αιτήματα παιδιών που προσπαθούν να εισαχθούν σε δημοτικά που βρίσκονται υψηλότερα στην κατάταξη (μέσω της συνέντευξης Standard One ή των εξετάσεων αξιολόγησης για την εισαγωγή στο σχολείο) έχουν αυξηθεί. Αυτοί οι παράγοντες, μεταξύ άλλων, έχουν οδηγήσει στην αυξημένη ζήτηση για ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, την ίδια στιγμή που έχουν μειωθεί οι διαθέσιμοι πόροι γι’ αυτόν τον τομέα. Τα πράγματα περιέπλεξε περισσότερο ένα μεγάλο δάνειο της Παγκόσμιας Τράπεζας προς την Κένυα στα μέσα της δεκαετίας του 1990, που είχε στοιχεία κοινής λογικής, ή μάλλον «κακής λογικής», όπως επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας (π.χ., κέντρα πληροφορικής σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν ακόμα ηλεκτρισμό ή συγκοινωνίες), αρχική στήριξη αλλά αργότερα υπονόμευση του NACECE και των DICECE με παράλληλη ενθάρρυνση της ιδιωτικοποίησης στον τομέα κτλ. Πολλοί θρηνολόγησαν υποστηρίζοντας ότι οι καλές προθέσεις των επενδύσεων στην προσχολική εκπαίδευση έπληξαν ανεπανόρθωτα ένα αρχικά ισχυρό εθνικό σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται τώρα κατακερματισμένο και συχνά χωρίς επαρκή χρηματοδότηση.

Άλλη μια εστία έντασης από τις πολιτικές στην Κένυα αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία των νηπιαγωγείων της χώρας (μέσω εθνικών οδηγιών, περιφερειακών/τοπικών σχολικών επιθεωρητών και εκπαιδευτών των DICECE). Εδώ αντικατοπτρίζεται ένα ενδιαφέρον μείγμα εγχώριων και παγκόσμιων –κυρίως δυτικών– υποθέσεων κοινής λογικής σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού, την «ποιότητα» των προγραμμάτων και τις «βέλτιστες πρακτικές», με έμφαση τόσο στο χτίσιμο της εθνικής ταυτότητας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όσο και στην ένταξη στη διεθνή κοινότητα. Αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποθέσεις όσον αφορά τις παγκόσμιες «βέλτιστες πρακτικές» στην προσχολική εκπαίδευση κυριαρχούν στις οδηγίες και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στην Κένυα, ωστόσο δεν έχουν αντικαταστήσει πλήρως τις παραδοσιακές οδηγίες ανατροφής των παιδιών (π.χ., την αξία της χρήσης παραδοσιακών τροφών απογαλακτισμού, την αφήγηση ιστοριών στη μητρική γλώσσα των παιδιών, τα οφέλη της διαγενεακής φροντίδας κτλ. [Swadener et al., 2000]), ένα τεκμήριο πολιτισμικής προσαρμοστικότητας.

«Συνοριακή παραφροσύνη» στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ

Ας συγκρίνουμε το παράδειγμα της Κένυας, και το πώς οι διεθνικά διαδιδόμενες πολιτικές για την (προ)σχολική εκπαίδευση επηρεάζουν την 
εθνική ανάπτυξη, με την πολιτεία της Αριζόνας, η οποία στην παγκόσμια φαντασία κατέχει τη θέση του κινηματογραφικού σκηνικού τόσο πολλών κλασικών αμερικανικών γουέστερν και η οποία αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα έκφρασης της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας στις δημόσιες πολιτικές που εργάζονται συντονισμένα για την κατασκευή του «άλλου» (Apple, 2004· Benhabib, 1999). Η Αριζόνα έχει σχέση μ’ αυτό το βιβλίο λόγω του κεντρικού της ρόλου στον «κύκλο των κατακτήσεων» της 
Ισπανικής Αυτοκρατορίας, της Δημοκρατίας του Μεξικού και των ΗΠΑ, που περιόρισαν, εκτόπισαν αλλά δεν εξάλειψαν τους αυτόχθονες λαούς της περιοχής (Spicer, 1967). Αυτός ο κύκλος συνεχίζεται, καθιστώντας την πολιτεία εξαιρετικά ζωντανό παράδειγμα της διασυνοριακής ροής ανθρώπων, αλλά και του αμερικανικού αποικιακού σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως φαίνεται μέσα από μια σειρά δημόσιων πολιτικών που αντανακλούν τις τάσεις του αμερικανικού νατιβισμού (εθνικισμού) διαθλασμένου μέσα από νεοφιλελεύθερους φακούς.

Όπως και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ που συνορεύουν με το Μεξικό, η 
Αριζόνα έχει έναν εξαιρετικά διάτρητο, ατελή και συνεπώς σε μεγάλο βαθμό συμβολικό συνοριακό φράχτη ο οποίος κάνει σαφή την αόρατη γραμμή που χωρίζει τα δύο έθνη· μια φυσική απεικόνιση αυτού που οι New York Times σ’ ένα κύριο άρθρο τους ονόμασαν «συνοριακή παραφροσύνη» (Downes, 2013). Αυτός ο φράχτης είναι το πιο χειροπιαστό παράδειγμα ενός συνόλου δημόσιων πολιτικών που συνήθως δεν εξετάζονται μαζί: πολιτικές για τη μετανάστευση, τη γλώσσα, το δικαίωμα ψήφου, την κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση. Ο Ball (1990) υποστηρίζει ότι οι πολιτικές προβάλλουν εικόνες και ορίζουν την ύπαρξη μιας ιδανικής κοινωνίας, και συχνά το κάνουν μέσω αυτού που ονομάζει «[...] σύνολα σχετικών πολιτικών, που ασκούν εξουσία μέσω της παραγωγής της “αλήθειας” και της “γνώσης”, ως μορφές διαλόγου» (Ball, 2005: 48). Σ’ αυτή την περίπτωση, ο διάλογος μπορεί να χαρακτηριστεί νατιβιστικός. Παρόλο που δεν υπήρξε ποτέ ένα απόλυτα κυρίαρχο κίνημα, ο νατιβισμός ως όρος αποδίδεται τυπικά σε μια σχετικά σύντομη μορφή του οργανωμένου αμερικανικού εθνικισμού του 19ου αιώνα, που (διόλου ειρωνικά) εστίαζε στην απειλή που προερχόταν από τους Ευρωπαίους μετανάστες, αν και πολλοί ιστορικοί έχουν υποστηρίξει ότι αυτές οι πολιτικές δραστηριότητες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου μισαλλοδοξίας των ΗΠΑ (π.χ., Higham, 2002· Mandelbaum, 1964). Η κεντρική ιδέα εδώ είναι το πώς η ανάλυση ενός συνόλου πολιτικών που κάνουν ορατή την ηγεμονία και την ιδεολογία μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη της κοινής λογικής μέσα σε δράσεις που βασίζονται στην ορθή αντίληψη. Ενώ παραπάνω δώσαμε έναν γενικό ορισμό του νεοφιλελευθερισμού που μιλούσε για την υβριδικότητά του ως ιδεολογίας, το παράδειγμα της Αριζόνας κλίνει προς τις κοινωνικά συντηρητικές διαστάσεις του.

Το 2010, το πολιτειακό νομοθετικό σώμα θέσπισε έναν νόμο που 
εξουσιοδοτούσε τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες να ασκούν έλεγχο στους ομοσπονδιακούς μεταναστευτικούς νόμους αν υπήρχαν υποψίες ότι κάποιο άτομο που ανακρινόταν βρισκόταν παράνομα στη χώρα (Νόμος 1070 της Γερουσίας της Αριζόνας, 2010). Οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν για τον νόμο αυτόν αφορούσαν μεταξύ άλλων την παρείσφρηση της πολιτείας στην επιβολή των νόμων για τη μετανάστευση, που είναι αρμοδιότητα της εθνικής κυβέρνησης (Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, 2010), καθώς και το πάνω σε ποια βάση ένας τοπικός αξιωματικός θα ανέκρινε κάποιον σχετικά με την υπηκοότητά του (π.χ., εμφάνιση, ικανότητα να μιλάει αγγλικά, προφορά κτλ.· Liptak, 2012). Τον επόμενο χρόνο, το πολιτειακό νομοθετικό σώμα ψήφισε έναν νόμο που προέβλεπε την εκτεταμένη επισκευή του συνοριακού φράχτη με ιδιωτική χρηματοδότηση, μια προσπάθεια που κατά περίεργο τρόπο καθυστέρησε (Νόμος 1406 της Γερουσίας της Αριζόνας, 2011· Vock, 2013).

Πριν απ’ αυτούς τους νόμους υπήρξε μια πρωτοβουλία πολιτών, η Πρόταση 200 του 2004: Φορολογούμενος της Αριζόνας και Νόμος Προστασίας του Πολίτη. Η Αριζόνα είναι μια από τις είκοσι τέσσερις πολιτείες των ΗΠΑ όπου το σύνταγμα επιτρέπει στους ψηφοφόρους να 
εγκρίνουν ή να απορρίπτουν νόμους πέραν της τυπικής νομοθετικής διαδικασίας (Εθνική Συνδιάσκεψη Πολιτειακών Νομοθετικών Σωμάτων – National Conference of State Legislatures [NCSL], 2012). Η Πρόταση 200 αναφέρεται σε πολλά ζητήματα:

Αυτή η πολιτεία θεωρεί ότι η παράνομη μετανάστευση προκαλεί οικονομικά προβλήματα σε αυτή την πολιτεία και ότι ενθαρρύνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες αυτής της πολιτείας που παρέχουν δημόσια οφέλη χωρίς την εξακρίβωση του καθεστώτος του μετανάστη. Αυτή η πολιτεία επιπλέον θεωρεί ότι οι παράνομοι μετανάστες βρήκαν ένα ασφαλές καταφύγιο σε αυτή την πολιτεία με τη βοήθεια δελτίων ταυτότητας που χορηγούνται χωρίς την εξακρίβωση του καθεστώτος του μετανάστη, και ότι αυτή η συμπεριφορά αντιτίθεται στην ομοσπονδιακή μεταναστευτική πολιτική, υπονομεύει την ασφάλεια των συνόρων μας και ευτελίζει την αξία της υπηκοότητας. Συνεπώς, οι πολίτες αυτής της πολιτείας δηλώνουν ότι το δημόσιο συμφέρον αυτής της πολιτείας απαιτεί τη συνεργασία όλων των δημόσιων υπηρεσιών της πολιτείας με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης για να αποτρέψουν την παράνομη μετανάστευση. (Γενικός γραμματέας της πολιτείας της Αριζόνας – Arizona Secretary of State [AZSOS], 2004)

Εκτός από τους ισχυρισμούς ότι η παράνομη μετανάστευση ενθαρρύνεται από τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, απειλεί την οικονομική ευημερία, τη δημόσια ασφάλεια και εντέλει την αξία της αμερικανικής υπηκοότητας, η Πρόταση 200 θέτει σε ισχύ περιορισμούς σχετικά με το δικαίωμα ψήφου, καθώς απαιτεί την απόδειξη της αμερικανικής υπηκοότητας (AZSOS, 2004). Παρόλο που αυτή η διάταξη απορρίφθηκε αργότερα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ (Αριζόνα κ.ά. κατά Διαφυλετικού Συμβουλίου της Αριζόνας κ.ά., 2013), ο συγκεκριμένος νόμος καταδεικνύει με καίριο τρόπο αυτό το σύνολο πολιτικών.

Η χρήση της μεταναστευτικής πολιτικής για την κατασκευή πολιτών και ξένων είναι στενά συνυφασμένη με προσπάθειες να γίνουν τα αγγλικά η de jure (νόμιμη) επίσημη γλώσσα στην Αριζόνα, αντί να είναι μόνο η de facto επίσημη γλώσσα, σύμφωνα με την κοινή λογική. Για παράδειγμα, το 2000 οι ψηφοφόροι της πολιτείας πέρασαν μια νομοθετική πράξη που όριζε την εδραίωση της αγγλικής στα δημόσια σχολεία, δηλώνοντας ότι «η αγγλική γλώσσα είναι η εθνική δημόσια γλώσσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της πολιτείας της Αριζόνας» και ότι συνιστούσε «ηθική υποχρέωση» να δοθούν στα παιδιά «οι απαραίτητες δεξιότητες για να γίνουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας μας [δική μας έμφαση]. Ο γραμματισμός στην αγγλική γλώσσα ανήκει στις πιο σημαντικές από αυτές τις δεξιότητες» (AZSOS, 2000). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ορίσει με νόμο εθνική γλώσσα.

Ένα παράδειγμα των συνεπειών αυτού του συνόλου πολιτικών φαίνεται σ’ ένα περιστατικό του 2012, όταν ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην πόλη Σαν Λουίς, που βρίσκεται στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, διαγράφτηκε από το ψηφοδέλτιο λόγω περιορισμένης επάρκειας στα αγγλικά –παρόλο που ήταν Αμερικανός πολίτης (Lacey, 2012). Η ενέργεια αυτή βασίστηκε σ’ έναν πολιτειακό νόμο ο οποίος στις προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας για αιρετό αξίωμα συμπεριλαμβάνει την ικανότητα ομιλίας, γραφής και ανάγνωσης στα αγγλικά (Αναθεωρημένοι Νόμοι της Αριζόνας, παρ. 38-201), καθώς και σε μια τροποποίηση (2006) του πολιτειακού συντάγματος, εγκεκριμένη από τους ψηφοφόρους, η οποία καθιστούσε τα αγγλικά επίσημη γλώσσα της πολιτείας (AZSOS, 2006). Άλλο ένα παράδειγμα είναι η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας της πολιτείας και τη μεγαλύτερη σχολική της περιφέρεια, την 
Ενοποιημένη Σχολική Περιφέρεια της Τουσόν, σχετικά με το σχολικό πρόγραμμα γυμνασίου και λυκείου για τις μεξικανοαμερικανικές σπουδές, καθώς θεωρήθηκε ότι παραβιαζόταν ένας πολιτειακός νόμος που όριζε ότι είναι παράνομο για τα σχολεία να:

1. 	προάγουν την ανατροπή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών,

2. 	προάγουν την αντιπάθεια ενάντια σε μια φυλή ή τάξη ανθρώπων,

3. 	σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα κυρίως για παιδιά μιας συγκεκριμένης εθνικής ομάδας,

4. 	υποστηρίζουν την εθνική αλληλεγγύη αντί να αντιμετωπίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες ως άτομα. (Αναθεωρημένοι Νόμοι της Αριζόνας, παρ. 15-112. Απόφαση Δικαστή Διοικητικού Δικαίου Αρ. 11F-002-ADE, 2011)

Ενώ μέχρι στιγμής τα σημεία στα οποία εστιάσαμε φαίνονται πιο πολύ ως μια απεικόνιση αντιλήψεων ηγεμονίας (καταναγκασμού) από τα πάνω προς τα κάτω, και όχι ιδιαίτερα νεοφιλελεύθερων, εντούτοις η Αριζόνα βρίσκεται στο προσκήνιο της νεοφιλελεύθερης κοινωνικής πολιτικής, σε τομείς όπως οι πολιτικές επιλογής σχολείου και οι ιδιωτικοποιήσεις (Keegan, 1996· Nagasawa, 2010). Τα παραδείγματα που παρέχουμε εντάσσονται σε μια ευρύτερη διεθνή στροφή προς τη νεοφιλελεύθερη κοινή λογική, που στις ΗΠΑ σήμαινε τη διάλυση του κράτους πρόνοιας των δεκαετιών 1930-1960 (Smith, 2007), τη φυλετικοποίηση των προγραμμάτων πρόνοιας (Quadagno, 1994) και την προώθηση λύσεων «βασισμένων στην αγορά» για την επίλυση πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων (Apple, 2004, 2006· Winston, Burwick, McConnell & Roper, 2002).

Καταληκτικές σκέψεις – Έκκληση για δράση

Όπως υποστηρίξαμε στην αρχή αυτού του κειμένου, έχουν σημασία και η ταξική πολιτική και οι ταξικοί αγώνες. Αυτό σχετίζεται με τις κατασκευές του εαυτού/άλλου ή του εμείς/αυτοί και συντελείται τόσο σε μικροεπίπεδο όσο και σε μακροεπίπεδο στις δυναμικές του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών καταπίεσης. Οι προσπάθειες που εστιάζουν σ’ ένα μόνο ζήτημα μπορεί να συντελούν σε διαχωρισμούς που αφήνουν άθικτους τους μηχανισμούς του κράτους. Υποστηρίζουμε επίσης ότι ένας τρόπος για να ξεφύγουμε από τον επίμονο δομιστικό/μεταδομιστικό δημόσιο διάλογο και τις αντίστοιχες δυναμικές μπορεί να βρίσκεται στις προσπάθειες του Gramsci να κατακτήσει και να μοιραστεί αντιλήψεις ηγεμονικών δομών που στοχεύουν στην 
ατομική και συλλογική δράση. Η συλλογική δράση, οι συμμαχίες ενάντια στην καταπίεση, καθώς και άλλες μορφές αντίστασης λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο δημόσιου διαλόγου για την υπηκοότητα.

Η υπηκοότητα είναι μια αντιφατική και αμφισβητούμενη έννοια. Ο σχετικός δημόσιος διάλογος μπορεί να είναι προβληματικός, ιδίως όταν σχετίζεται με τον υπερ-εθνικισμό και τις αντιμεταναστευτικές πολιτικές, όπως φαίνεται στη συζήτηση για τις πολιτικές στην Αριζόνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκλείσει και να περιθωριοποιήσει τον «άλλο» ακόμα και στην περίπτωση που αυτός/ή είναι υπήκοος ενός κράτους για πολύ καιρό, όπως στην περίπτωση των Ρομά στην Ελλάδα. Ο Charles Lee (υπό έκδοση) διατυπώνει την ιδέα των «πολυμήχανων υπηκόων» ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου κοινωνικού μετασχηματισμού. Όπως αναφέρει:

Είναι ένα σχέδιο που αντιλαμβάνεται τη φιλελεύθερη υπηκοότητα ως ένα πολιτισμικό σενάριο –έναν καθημερινό και τυποποιημένο τρόπο ζωής που απέκτησε υπόσταση μέσω του ευρωπαϊκού καπιταλιστικού μοντερνισμού– και εξερευνά το πώς άτομα που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης μπορούν να επέμβουν με εφευρετικό τρόπο και να ιδιοποιηθούν το σενάριο δημιουργώντας περισσότερους χώρους ένταξης για τα ίδια. Εξετάζοντας το πώς αυτά τα απόκληρα άτομα χρησιμοποιούν πρωτότυπα και δημιουργικά μέσα (με τα περιορισμένα εργαλεία και τους πόρους που διαθέτουν) για να αμφισβητήσουν και να διαπραγματευτούν πιο υποφερτούς χώρους στη φιλελεύθερη δημοκρατική ζωή, θεωρώ ότι προσφέρουν πολύτιμα μαθήματα για το πώς οι κριτικοί θεωρητικοί και οι κοινωνικοί ακτιβιστές μπορούν να είναι επίσης δημιουργικοί και εφευρετικοί στον κοινωνικό ακτιβισμό και την πολιτική τους παρέμβαση, έτσι ώστε να επιφέρουν μετασχηματιστικές αλλαγές με τους πιο δραστικούς και εκπληκτικούς τρόπους.

Η Benhabib (1999) μας υπενθυμίζει ότι η υπηκοότητα είναι μια έννοια που ενσωματώνει πολλές διαστάσεις: την πολιτική συμμετοχή, τη συλλογική ταυτότητα και την πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα και οφέλη. Τα προνόμια της πολιτικής συμμετοχής περιλαμβάνουν την ανάμειξη στα κοινά, το δικαίωμα κατοχής δημόσιου αξιώματος και γενικότερα το δικαίωμα λήψης αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη συλλογικότητα. Αυτή η εξουσία είναι μια πτυχή της συλλογικής ταυτότητας που, όπως φαίνεται από την περίπτωση της Αριζόνας, μπορεί να ενεργοποιηθεί για να ορίσει την αίσθηση του ανήκειν με βάση υποτιθέμενες γλωσσικές, πολιτισμικές, εθνικές και θρησκευτικές ομοιότητες, οι οποίες συχνά στηρίζονται σε νατουραλιστικές υποθέσεις για το ποιος ή ποια αξίζει τόσο τις ευθύνες όσο και τα οφέλη της υπηκοότητας, δηλαδή την αυτοδιάθεση, την ελευθερία λόγου, γνώμης και συναναστροφής, καθώς και την πρόσβαση στις μορφές στήριξης που παρέχονται από το σύγχρονο (συρρικνούμενο) κράτος πρόνοιας: φροντίδα υγείας, στέγη, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση κτλ.

Ωστόσο η αντιμετώπιση των ξένων, των αλλοδαπών και άλλων ανάμεσά μας συνιστά ένα κρίσιμο τεστ για την ηθική συνείδηση καθώς και για τα πολιτικά αντανακλαστικά των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Ο ορισμός της ταυτότητας του κυρίαρχου έθνους συνιστά από μόνος του μια διαδικασία ρευστού, ανοιχτού και επίμαχου δημόσιου διαλόγου: οι γραμμές που χωρίζουν το «εμείς» από το «εσείς», το «εμάς» από το «αυτούς», συνήθως στηρίζονται σε αβασάνιστες προκαταλήψεις, αρχαίες μάχες, ιστορικές αδικίες και καθαρά διοικητικά διατάγματα. (Benhabib, 1999: 736)

Η ανακάλυψη και αναγνώριση αυτών των θέσεων υποκειμένου και οι δυναμικές της κατασκευής του «άλλου» αντικατοπτρίζουν έναν κρίσιμο ρόλο που θα έπρεπε να παίζουν οι ακαδημαϊκοί, ένα σύνολο ενεργειών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής ακαδημαϊκού ακτιβισμού ή ακτιβιστικού ακαδημαϊσμού. Απαντώντας στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει, η Ruth Wilson Gilmore (2011) απαντά με πολλούς τρόπους, όπως: «Οργανωθείτε!». Ο Lee (υπό έκδοση) υποστηρίζει:

Πράγματι, η δημοκρατική δράση είναι απαραίτητη και επιθυμητή. Αλλά 
όταν αυτός ο δημοκρατικός τρόπος πολιτικής συμμετοχής καθιερώνεται ως ο μόνος (σωστός) τρόπος για να φανταστεί κάποιος τον εαυτό του ως πολίτη, αποκλείει τη σοβαρή και ανοιχτή εξερεύνηση του πώς τα περιθωριοποιημένα άτομα, που δεν έχουν πρόσβαση και πόρους, μπορούν να αμφισβητήσουν και να αντισταθούν με εκπληκτικούς, ακόμα και αδιανόητους τρόπους, να επινοήσουν και να επεκτείνουν τους χώρους ένταξης και τους τρόπους του ανήκειν, αποκτώντας έτσι την «υπηκοότητα» μέσω άλλων (δηλαδή, όχι αυστηρά δημοκρατικών) οδών.

Σ’ ένα άρθρο της με τίτλο «Πώς να χτίσετε έναν καινούριο κόσμο», η Naomi Klein (2013), συγγραφέας του βιβλίου Το δόγμα του σοκ, το οποίο άσκησε κριτική στις καταστροφικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εκμεταλλεύονται τις μαζικές κρίσεις για να πετύχουν μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις, παρατήρησε:

Όταν έγραφα το βιβλίο, σκεφτόμουν ότι το να καταλάβεις απλώς πώς λειτουργεί η τακτική και να κινητοποιηθείς με στόχο να της αντισταθείς θα ήταν αρκετό για να τη σταματήσεις, αλλά… έκανα λάθος. Το να γνωρίζεις μόνο τι συμβαίνει δεν φτάνει. Δεν φτάνει ακόμα και να μπορείς να δραστηριοποιήσεις εκατομμύρια ανθρώπους να βγουν στους δρόμους και να φωνάζουν «Δεν θα πληρώσουμε για την κρίση σας». Γιατί –κακά τα ψέματα– είδαμε μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον των μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Βρετανία… Χρειάζονται οργανωτικές ικανότητες. Χρειάζεται να κατανοήσουμε μαζί πώς να χτίσουμε νέες ρωμαλέες συλλογικές δομές στα χαλάσματα του νεοφιλελευθερισμού. (Klein 2013: 43).

Όταν αναλογιζόμαστε τον δρόμο που ανοίγεται μπροστά σε σχέση με τα πολύπλοκα ζητήματα της διασποράς των Ρομά, αλλά και την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα, κινητοποιούμαστε για να προχωρήσουμε πέρα από κριτικές και διαμαρτυρίες απέναντι στη νεοφιλελεύθερη πολιτική και τις ακούσιες συνέπειές της. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες Ρομά απαιτούν ακτιβισμό με εκπροσώπους, στρατηγικές συμμαχίες και ριζοσπαστικό επανασχεδιασμό –αντίστοιχο με το κίνημα για την κατάργηση της δουλείας. Με άλλα λόγια, υποστηρίζουμε ένα κίνημα ανάλογο κατά κάποιο τρόπο με αυτό για την κατάργηση της δουλείας, την κατάργηση της βιομηχανίας των συγκροτημάτων ιδιωτικών φυλακών, και με άλλα κινήματα που συμπορεύονται με τους αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια. Θα λέγαμε ότι αυτό το κίνημα θα πρέπει να έχει ακτιβιστές Ρομά ως ηγέτες, σε μεγάλο μέρος της οργάνωσης που χρειάζεται, και ότι εμείς οι άλλοι μπορούμε να χρησιμεύσουμε ως «σύμμαχοι άλλοι» στον ευρύτερο αγώνα.
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Τα σχολεία σ’ όλο τον κόσμο πασχίζουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες διαφορετικών μαθητικών πληθυσμών. Είναι μια πρόκληση που προκύπτει κυρίως από την αυξημένη μετανάστευση. Σε χώρες ανόμοιες μεταξύ τους, όπως η Κορέα (Uhn, 2007), η Ελλάδα (Vidali & Adams, 2006), η Ιταλία (Ricucci, 2008), οι ΗΠΑ (Suárez-Orozco, 2001) και η Ισπανία (Soriano & Ejbari, 2006), τα σχολεία αγωνίζονται, συχνά για πρώτη φορά, να βρουν τρόπους να διδάξουν παιδιά, νέους μετανάστες και νέες μετανάστριες. Συγχρόνως, είναι φανερή η ανάγκη να αναλάβουν δραστικές πρωτοβουλίες προς όφελος ιστορικά περιθωριοποιημένων κοινοτήτων μέσα στις ίδιες τους τις χώρες, όπως οι Μαπούτσε στη Χιλή (Quilaqueo, 2006), οι Μαορί στη Νέα Ζηλανδία (Bishop, Berryman, Cavanaugh & Teddy, 2009), οι Ντάλιτ στην Ινδία (Kumar & Kumar, 2005) και οι Ρομά στην Ευρώπη (Katz, 2005).

Το θέμα, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι πολιτισμικές διαφορές, αλλά και οι διαφορές στην κοινωνική θέση και την εξουσία. Οι Shields, Bishop & Mazawi (2005) χρησιμοποιούν τον όρο μειονοτικοποιημένοι/ες (minoritized) για να αναφερθούν σε άτομα που, ενώ δεν ανήκουν πάντα στην αριθμητική μειονότητα, τους έχουν αποδοθεί χαρακτηριστικά μειονότητας και αντιμετωπίζονται σαν να είναι χαμηλότερης αξίας η θέση και η άποψή τους. Το ποιοι/ποιες θεωρούνται μειονοτικοποιημένοι/ες ποικίλλει κάπως από χώρα σε χώρα, αλλά γενικά ο όρος περιλαμβάνει αυτόχθονες μαθητικούς πληθυσμούς, έγχρωμους/ες μαθητές και μαθήτριες, παιδιά που οι οικογένειές τους ζουν σε συνθήκες φτώχειας και παιδιά νέων μεταναστών/ριών που οι γονείς τους έχουν σχετικά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ο Cummins (1986) υποστήριξε ότι οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία μπορούν να «ενδυναμώσουν» ή να «αποδυναμώσουν» μειονοτικοποιημένους/ ες μαθητές και μαθήτριες, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο είναι αποδεκτή από το σχολείο η κουλτούρα και η γλώσσα τους. Η εκπαίδευση ενδυναμώνει όταν η γλώσσα και ο πολιτισμός των παιδιών συμπεριλαμβάνονται στα σχολικά προγράμματα, όταν το σχολείο συνεργάζεται με την κοινότητα, όταν η εκπαίδευση προσανατολίζεται προς την αμφίδρομη αλληλεπίδραση και η αξιολόγηση στοχεύει στην αποτροπή της αποτυχίας. Η εκπαίδευση που δεν τα κάνει όλα αυτά αποδυναμώνει.

Οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί και τα περισσότερα σχολικά προγράμματα σε γενικές γραμμές δεν αξιοποιούν όσα πραγματικά γνωρίζουν οι μειονοτικοποιημένοι/ες μαθητές/ριες. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εξοικειωμένοι/ες με τη ζωή των παιδιών εκτός τάξης μπορεί να υποθέτουν ότι οι μαθητές και οι μαθήτριές τους ξέρουν πολύ λιγότερα απ’ όσα ξέρουν στην πραγματικότητα, μια υπόθεση που αναπαράγει τη θεωρία του ελλείμματος, τα αρνητικά στερεότυπα για τους/τις μειονοτικοποιημένους/ες μαθητές και μαθήτριες και την αποδυναμωτική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, η Rios-Aguilar (2010) διαπίστωσε ότι η γνώση που προσφέρεται από τα σχολεία στις βορειοανατολικές ΗΠΑ περιθωριοποιεί τη γνώση που φέρνουν από το σπίτι οι Λατινοαμερικανοί/ές μαθητές και μαθήτριες, μειώνοντας τις προοπτικές τους για καλές επιδόσεις στο σχολείο. Το διαθέσιμο κοινωνικό κεφάλαιο των παιδιών, οι πολιτισμικές ρίζες τους, η γλώσσα και η ιστορία τους είναι σημαντικοί πόροι που μπορούν να διασφαλίσουν την ακαδημαϊκή τους επιτυχία (Portes, 1999), αλλά ο τρόπος σύνδεσης των εκπαιδευτικών με αυτή τη γνώση είναι μια τεράστια πρόκληση.

Θεωρούμε ότι οι έννοιες πόροι γνώσης της κοινότητας και της οικογένειας και πολιτισμικός πλούτος της κοινότητας είναι χρήσιμες για τον σκοπό αυτόν. Σ’ αυτό το κείμενο, αφού αναλύσουμε αυτές τις έννοιες, περιγράφουμε ένα εγχείρημα στη νότια Ισπανία που διερεύνησε την προοπτική της σύνδεσης των εκπαιδευτικών με τους συλλόγους μεταναστών, με σκοπό να διευκολυνθούν τα σχολεία ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ταχύτατα διαφοροποιούμενων μαθητικών πληθυσμών τους.


Πόροι γνώσης της οικογένειας και της κοινότητας 

Η έννοια πόροι γνώσης χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με μειονοτικοποιημένους/ες μαθητές και μαθήτριες στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι ανθρωπολόγοι Vélez-Ibañez & Greenfield (1992: 313) όρισαν τους πόρους γνώσης ως «στρατηγικές και πολιτισμικές πηγές» που αποτελούν τη βάση της μάθησης. Οι οικογένειες και οι κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις φτωχoγειτονιές, έχουν οργανώσει πόρους γνώσης που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, 
εξοικειώνονται μ’ αυτή τη γνώση μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με τους/τις ενήλικες. Με βάση μια εκτεταμένη ανάλυση των πόρων γνώσης που αφθονούν στις μεξικανικές οικογένειες, οι Vélez-Ibañez & Greenfield υποστήριξαν ότι τα σχολεία έχουν την τάση να αγνοούν τη γνώση στην οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά: 

Υποστηρίζουμε ότι η κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων στις οποίες καταφεύγουν τα παιδιά και των γενικών χαρακτηριστικών της μάθησης που πηγάζει από το σπίτι είναι το κλειδί αν θέλουμε να κατανοήσουμε τη δόμηση της πολιτισμικής ταυτότητας και την ανάδειξη της πολιτισμικής προσωπικότητας των παιδιών των Αμερικανομεξικανών. (ό.π.)

Αναπτύσσοντας αυτή την έννοια σε σχέση με τα σχολεία, οι González, Moll & Amanti (2005: 72) όρισαν τους πόρους γνώσης ως «τα ιστορικά συσσωρευμένα και πολιτισμικά ανεπτυγμένα σώματα γνώσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την οικογενειακή ή την ατομική λειτουργία και ευημερία». Εξήγησαν ότι «η μάθηση δεν λαμβάνει χώρα μόνο “ανάμεσα στ’ αυτιά”, αλλά είναι μια κατεξοχήν κοινωνική διαδικασία. Συνδέεται με ευρύτερα ιστορικά, πολιτικά και ιδεολογικά πλαίσια που επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών» (ό.π.: ix).

Η Yosso (2005: 82) ανέπτυξε μια παρόμοια έννοια, την οποία ονομάζει κοινοτικό πολιτισμικό πλούτο. Εφαρμόζοντας τη θεωρία της για το πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο σε έγχρωμες κοινότητες με χαμηλό εισόδημα, ορίζει έξι είδη κεφαλαίου, τα οποία ενισχύουν τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών: το κεφάλαιο των φιλοδοξιών, το κεφάλαιο της οικογένειας, το κοινωνικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο της κατεύθυνσης, το κεφάλαιο της αντοχής και το γλωσσικό κεφάλαιο. Η Yosso υποστηρίζει ότι μετατοπίζοντας το επίκεντρο από τα ελλείμματα στον πολιτισμικό πλούτο των έγχρωμων κοινοτήτων «δεσμευόμαστε να κάνουμε έρευνα, να διδάσκουμε και να αναπτύσσουμε τα σχολεία με τρόπους που εξυπηρετούν τον ευρύτερο στόχο του αγώνα για κοινωνική και φυλετική δικαιοσύνη». (ό.π.)

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μάθουν διάφορους τρόπους πρόσβασης στους πόρους γνώσης των μειονοτικοποιημένων παιδιών. Οι Moll, Amanti, Neff & González (1992) δίδαξαν εκπαιδευτικούς να ακούν και να παρατηρούν, και στη συνέχεια τους βοήθησαν να οργανώσουν επισκέψεις σε σπίτια οικογενειών κάποιων από τους μαθητές και τις μαθήτριές τους με σκοπό να κατανοήσουν τη γνώση που πηγάζει από την οικογένεια και που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί στην τάξη (βλέπε επίσης González, Moll & Amanti, 2005). Η προσέγγιση των Moll, González και των συνεργατών τους έχει χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα πλαίσια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η Cremin και οι συνεργάτες της (2012) σχεδίασαν τις λεγόμενες μαθησιακές επισκέψεις, κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί άλλαζαν θέση και έπαιρναν τον ρόλο του μαθητή ή της μαθήτριας στις οικογένειες, με σκοπό να ανακαλύψουν τη σχέση των παιδιών με τον γραμματισμό εκτός σχολείου. Διαπίστωσαν ότι «οι μαθησιακές επισκέψεις τούς/τις βοήθησαν να κατανοήσουν καλύτερα τις πρακτικές γραμματισμού των παιδιών, και κατάφεραν να εκτιμήσουν καλύτερα τις δυνατότητες, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των νέων ανθρώπων στον κόσμο πέρα από το σχολείο» (2012: 111). Στην Ισπανία, οι Saubich & Esteban (2011) δίδαξαν εκπαιδευτικούς πώς να συνδυάζουν συνεντεύξεις με καλλιτεχνικές εργασίες, με στόχο την πρόσβαση σε πόρους γνώσης Μαροκινών μαθητών και μαθητριών. Διάφορα σχέδια εργασίας βοήθησαν τους/τις εκπαιδευτικούς να συνδέσουν τους πόρους γνώσης των μειονοτικοποιημένων μαθητών και μαθητριών με μαθήματα όπως τα μαθηματικά (González, Andrade, Civil & Moll, 2001), ο γραμματισμός (Moje et al., 2004) και η γραφή (Dworin, 2006).

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μάθουν να αποκτούν πρόσβαση στους πόρους γνώσης ή στον πολιτισμικό πλούτο της κοινότητας μέσω κοινοτικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν μειονοτικοποιημένες 
ομάδες. Για παράδειγμα, οι σύλλογοι μεταναστών είναι χώροι όπου προάγεται η αλληλεγγύη και χτίζεται η πολιτισμική ταυτότητα που γεφυρώνει την πατρίδα με τη χώρα υποδοχής (Sipi, 2000). Σ’ αυτούς τους συλλόγους οι μετανάστες/ριες μοιράζονται τις εμπειρίες τους στον νέο κύκλο ζωής που έχουν ξεκινήσει, ενώ ανανεώνουν τους δεσμούς τους με την πατρίδα, μέσω της διαμεσολάβησης και του διαλόγου (Soriano & González-Jimenez, 2010). Άλλα είδη οργανώσεων μέσα στην κοινότητα μπορεί να περιλαμβάνουν λαϊκά κέντρα ψυχαγωγίας, κέντρα υγείας, εκκλησίες ή άλλα θρησκευτικά ιδρύματα (Warren, Hong, Rubin, & Uy, 2009).

Οι κοινοτικές οργανώσεις μεταναστών/ριών και άλλων μειονοτικοποιημένων ομάδων έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Λειτουργούν ως σημεία συνάντησης όπου τα μέλη της κοινότητας μπορούν να μοιραστούν και να διευρύνουν την κουλτούρα, τα έθιμα, την ιστορία, τις εμπειρίες και τις αξίες τους (Fernández et al., 2002). Υποστηρίζουν την ενίσχυση της ταυτότητας των μελών της κοινότητας, την ανάπτυξη συλλογικής ταυτότητας και τη συνύπαρξη, και ικανοποιούν την ανάγκη των μελών να βρίσκονται μαζί σ’ ένα περιβάλλον το οποίο διαφορετικά μπορεί να αισθάνονται ξένο (Nga-Wing, 2008· Pérez & López, 2003). Οι κοινοτικές οργανώσεις δίνουν την ευκαιρία για εξάσκηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινότητας (Soriano, 2005· Krasner & Pierre-Louis, 2009). Βοηθούν τις οικογένειες να μάθουν να διαπραγματεύονται με τους κυρίαρχους κοινωνικούς θεσμούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το σχολείο (Nga-Wing, 2008). Επίσης, έχουν εκπαιδευτική και κοινωνικοποιητική λειτουργία (Soriano, 2005): μεταφέρουν αξίες αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας και ανεκτικότητας και είναι χώροι στους οποίους καλλιεργείται η κοινή συνειδητοποίηση των κοινωνικών προβλημάτων της κοινότητας και η άσκηση επιρροής στις διάφορες πολιτικές.

Οι κοινοτικές οργανώσεις, που γνωρίζουν και εκπροσωπούν την κουλτούρα της μειονοτικοποιημένης κοινότητας, μπορούν να παρέχουν στήριξη στα σχολεία βοηθώντας τους/τις εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους ως μέλη ενός πολιτισμού με κληρονομιά, πάνω στην οποία πρέπει να χτιστούν νέα ακαδημαϊκά νοήματα και γνώσεις (Soriano & González-Jimenez, 2010). Σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης, έχει γίνει αρκετή δουλειά για να συνδεθούν με τις κοινοτικές οργανώσεις οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο στάδιο της επαγγελματικής προετοιμασίας, ώστε να διευκολυνθούν στην πρόσβαση σε κοινοτικούς και οικογενειακούς πόρους γνώσης (π.χ., Boyle-Baise, 2002· Noel, 2006· Sleeter, 2000). Ενώ εκπαιδευτικοί και σχολεία αναγνωρίζουν τα οφέλη της εμπλοκής της οικογένειας στη σχολική διαδικασία (Henderson & Mapp, 2002), λίγες αναφορές υπάρχουν σχετικά με διαδικασίες που συνδέουν τους/τις εκπαιδευτικούς με τις μειονοτικοποιημένες κοινότητες. Στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι αυτές οι προσπάθειες εξαρτώνται από την ηγεσία, σε επίπεδο σχολείου και σχολικής περιφέρειας (Sanders, 2009).

Διερευνήσαμε τη δυνατότητα των κοινοτικών οργανώσεων, συγκεκριμένα των συλλόγων μεταναστών, να λειτουργήσουν ως μεσάζοντες ανάμεσα σε παιδιά και οικογένειες μεταναστών από τη μια μεριά και στα σχολεία από την άλλη, σε μια περιοχή στην οποία η ιδέα των κοινοτικών και οικογενειακών πόρων γνώσης ήταν καινούρια.

Βιωσιμότητα της σύνδεσης συλλόγων μεταναστών με εκπαιδευτικούς

Στη νότια Ισπανία τα σχολεία εγγράφουν παιδιά μεταναστών από τη δεκαετία του 1990. Σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της ισπανικής μετανάστευσης αποτελεί η δεκαετία του 1970. Τότε, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Ισπανών/ίδων που μετανάστευαν για δουλειά αλλού και αυξήθηκε ο αριθμός των μεταναστών/ριών που έφταναν στην Ισπανία αναζητώντας εργασία και μια καλύτερη ζωή. Έως το 2008 καταγράφηκαν 4.473.499 αλλοδαποί/ές στην Ισπανία (Υπουργείο Εργασίας και Μετανάστευσης, 2009) και τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν 5.363.688 (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, 2012). Έφτασαν οικογένειες μεταναστών από διαφορετικούς τόπους, κι έτσι τα ισπανικά σχολεία εγγράφουν παιδιά από το Μαγκρέμπ, την υποσαχάρια Αφρική, τη Νότια 
Αμερική, την Ασία, την ανατολική, τη βόρεια και την κεντρική Ευρώπη. Στη νότια Ισπανία υπάρχουν δημοτικά και γυμνάσια όπου οι μετανάστες/ριες μαθητές/ριες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% των εγγεγραμμένων παιδιών.

Το 2004, ύστερα από αίτημα συλλόγων μεταναστών από τη Σενεγάλη, αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί τους αλλά και με συλλόγους Μαροκινών. Στην πορεία, και καθώς εξοικειωθήκαμε περισσότερο με τις κοινότητες αυτές, βρήκαμε σε θέσεις-κλειδιά άτομα υψηλού μορφωτικού επίπεδου, πολλά από τα οποία κατείχαν πανεπιστημιακά πτυχία από την πατρίδα τους. Την ίδια στιγμή, στην έρευνά μας στα σχολεία παρατηρήσαμε ότι οι εκπαιδευτικοί παραπονούνταν πάντα ότι αγνοούσαν τον πολιτισμό των νέων μαθητών και μαθητριών τους, τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα, το επίπεδό τους στο σχολείο κτλ. Επιπλέον, οι νέες οικογένειες παρέμεναν μακριά από το σχολείο (Soriano, 2007, 2008).

Η γνώση μας για τους συλλόγους μεταναστών και την κατάσταση στα σχολεία μάς παρακίνησε να εξετάσουμε μια πιθανή προσέγγιση που θα συνέδεε τα δύο μέρη. Χρησιμοποιώντας την ποιοτική έρευνα, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε με ποιους τρόπους θεωρούσαν οι σύλλογοι ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν ώστε να συνεργαστούν πρόθυμα μαζί τους τα σχολεία και το διδακτικό προσωπικό για χάρη της εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων.

Στην έρευνα συμμετείχαν 55 μέλη συλλόγων μεταναστών: 48 έδωσαν συνεντεύξεις και 7 συμμετείχαν σε μια ομάδα εστίασης. Οι μετανάστες/ ριες αντιπροσώπευαν τρεις συλλόγους Μαροκινών, δύο συλλόγους Σενεγαλέζων, δύο συλλόγους από τη Ρωσία, μια ομοσπονδία συλλόγων μεταναστών και έναν σύλλογο μεταναστών από το Μάλι, το Πακιστάν, τη Γουινέα-Μπισάου, τη Γουινέα-Κονακρί, την Γκάνα, τη Μαυριτανία και πολλές άλλες αφρικανικές χώρες. Στις συνεντεύξεις ζητήσαμε να μας μιλήσουν για την προέλευση, το ιστορικό, τους στόχους, τις δραστηριότητες και τις εργασίες των συλλόγων τους, καθώς και για τη φύση της συνεργασίας με τα σχολεία που είχε ή ήταν πρόθυμος να έχει ο κάθε σύλλογος. Ζητήσαμε από την ομάδα εστίασης να μιλήσει για τις αξίες και τις στάσεις που διδάσκουν οι Ισπανοί γονείς στα παιδιά τους σχετικά με τους μετανάστες/ριες, για τα προβλήματα ανάμεσα σε μετανάστες/ριες και ντόπιους μαθητές και μαθήτριες, και για τις προοπτικές συμμετοχής των συλλόγων μεταναστών στα σχολεία.

Συνεντεύξεις έδωσαν και 32 εκπαιδευτικοί: 16 διευθυντές/ριες και 16 νηπιαγωγοί, δάσκαλοι/ες και καθηγητές/ριες σχολείων που βρίσκονταν κοντά σε τουλάχιστον έναν σύλλογο μεταναστών. Τους/Τις ρωτήσαμε προσωπικά τους στοιχεία, για την εμπειρία τους με συλλόγους μεταναστών στο σχολείο, για τις αντιλήψεις τους όσον αφορά τα οφέλη ή τις δυνατότητες μιας τέτοιας συνεργασίας και για τον πιθανό αντίκτυπο που κατά την εκτίμησή τους θα είχε στις σχέσεις ανάμεσα σε παιδιά γηγενών και μεταναστών η συμμετοχή συλλόγων μεταναστών στις διαδικασίες του σχολείου.

Προτάσεις για παρέμβαση από τους συλλόγους μεταναστών

Με βάση τα προβλήματα που προκαλούνται μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών και πολιτισμικών ομάδων στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον, οι σύλλογοι μεταναστών πρότειναν να συμμετέχουν στα σχολεία ως διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές ανάμεσα στα παιδιά γηγενών και μεταναστών, στους/στις εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες. Πίστευαν ότι η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση με αποδέκτες/ριες γηγενείς και μετανάστες/ριες μαθητές/ριες από πολύ νεαρή ηλικία θα διευκολύνει τη συνύπαρξη παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και μοιράζονται το ίδιο σχολικό περιβάλλον, και θα οδηγήσει στην εξάλειψη της αρνητικής, στερεοτυπικής συμπεριφοράς των ντόπιων παιδιών των Ισπανών απέναντι στους/στις μετανάστες/ριες. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού πρότειναν δύο τύπους συνεργασίας με τα σχολεία.

Πρώτον, πρότειναν να βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό διαπολιτισμικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που θα προετοιμάζουν από πολύ νεαρή ηλικία τα γηγενή παιδιά να αποδεχτούν τους μετανάστες και τις μετανάστριες. Όπως μας είπε ένα μέλος συλλόγου μεταναστών:

Τα ντόπια παιδιά πρέπει να προετοιμάζονται για να δεχτούν τον μετανάστη, είτε με διαπολιτισμικές δραστηριότητες είτε με προγράμματα. Πρώτα πρέπει να ασχοληθούμε με τη γνώση και την προσαρμογή στη συνύπαρξη των πολιτισμών και κατόπιν να συνεχίσουμε με την ένταξη. Είναι δύο διαφορετικά στάδια, πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψουμε με τα παιδιά μεταναστών και γηγενών από μικρή ηλικία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά θα δεχτούν τους μετανάστες. Με κάποια θα αποτύχουμε, με άλλα όχι. Είναι σημαντικό να δουλέψουμε με τα στερεότυπα που έχουν για μας. Οι σύλλογοι μπορούν να συμβάλουν ώστε να αλλάξει η αρνητική συμπεριφορά απέναντι στον μετανάστη.

Δεύτερον, πρότειναν να πραγματοποιούν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, όπως προβολή ταινιών για τη μετανάστευση και εισαγωγή πολιτισμικών συμβόλων των μεταναστών στα σχολεία. Κάποιος/α εξήγησε:

Έχουμε ένα σχέδιο για την ευαισθητοποίηση των σχολείων, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τάξη, ακόμα και στο πανεπιστήμιο· μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να κατανοήσουν τι είναι η μετανάστευση μέσα από την προβολή ταινιών. Δεν είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Έχουμε έρθει από τη χώρα μας ψάχνοντας για δουλειά εδώ. Μια πρωτοβουλία που θα ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους και θα τους κάνει να αποδεχτούν τον μετανάστη.

Εκπρόσωποι των διάφορων συλλόγων μεταναστών υπογράμμισαν την ανάγκη για έναν διαπολιτισμικό διαμεσολαβητή στο σχολείο (θα μπορούσαν να είναι οι ίδιοι) που θα έχει το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο με τα παιδιά των μεταναστών. Πίστευαν ότι το να βλέπουν τα παιδιά μεταναστών στο σχολείο άτομα που ανήκουν στην ίδια πολιτισμική ομάδα μ’ εκείνα έχει θετικό αντίκτυπο στην αυτοπεποίθησή τους, στις προσδοκίες τους για το μέλλον και στην αξία που δίνουν τα γηγενή παιδιά στις ομάδες που ανήκουν σε μειονότητες. Τόνισαν επίσης ότι ο διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής που είναι της ίδιας εθνικότητας με το παιδί γνωρίζει την κουλτούρα του μετανάστη καλύτερα και μπορεί να παρέμβει για την επίλυση πολιτισμικών διαφορών.

Τα άτομα που έδωσαν συνέντευξη συμφώνησαν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι εκπαιδευτικοί είναι να βρουν τον χρόνο να δουλέψουν ως ομάδα για τον σχεδιασμό ενός διαπολιτισμικού σχολικού προγράμματος. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να γνωρίζουν το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών/ριών τους, καθώς νομίζουν ότι η παρουσία παιδιών μεταναστών έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σχολική πρόοδο των γηγενών Ισπανών μαθητών/ριών. Κάποιος/α σχολίασε:

Είμαι διαμεσολαβητής εδώ και δύο χρόνια στη Roquetas de Mar. Το πρόβλημα είναι ότι οι Ισπανοί/ίδες εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι/ες να ασχοληθούν με τα παιδιά μεταναστών, και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ενσωματώνουν τα παιδιά μεταναστών ούτε εκπαιδευτικά ούτε κοινωνικά. Για παράδειγμα, λένε ότι το να ξοδεύουν χρόνο για ένα παιδί μετανάστη επιβραδύνει τη σχολική πρόοδο των γηγενών μαθητών/ριών και δεν κάνουν τίποτε για να παίζουν μαζί γηγενείς και μετανάστες/ριες μαθητές/ριες στο διάλειμμα.

Έτσι, οι εκπρόσωποι των συλλόγων πίστευαν ότι έπρεπε να συνεργαστούν με τα σχολεία και να στηρίξουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα καθιστούσε δυνατή την ένταξη των παιδιών της κοινότητάς τους και τη συνύπαρξή τους με τα γηγενή παιδιά. Προθυμοποιήθηκαν να συνεργαστούν παρέχοντας στους/στις εκπαιδευτικούς υλικό και πόρους για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ανταλλαγών. Πρότειναν ακόμη να δίνουν στους/στις εκπαιδευτικούς χειροποίητα αντικείμενα από την πατρίδα των νεαρών μεταναστών/ριών. Επέμειναν να εκπαιδεύσουν τους/τις εκπαιδευτικούς σχετικά με τα έθιμα και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης.

Πίστευαν επίσης ότι ένας διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής θα έπρεπε να αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στους μετανάστες γονείς και τους/τις εκπαιδευτικούς. Όπως το έθεσε ένας/μία εκπρόσωπος ενός συλλόγου Ρώσων:

Νομίζω ότι οι σύλλογοι μεταναστών μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στα σχολεία. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάμε να τους πούμε για τις εμπειρίες μας ή να πάμε εκεί μητέρες που έχουν να πουν ιστορίες. Μ’ αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται περισσότερη επικοινωνία ανάμεσα σε μετανάστες/ριες και γηγενείς.

Οι μετανάστες/ριες θεωρούσαν ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους είναι η «κακή» οικογενειακή εκπαίδευση που δέχονται οι γηγενείς μαθητές/ριες. Εξήγησαν ότι οι οικογένειες Ισπανών διδάσκουν αρνητικές συμπεριφορές και στερεότυπα σχετικά με τους/τις μετανάστες/ριες, μιλώντας στα παιδιά τους υποτιμητικά για τα έθιμά τους και τον τρόπο που ντύνονται. Για παράδειγμα, κάποιος/α είπε:

Όταν τα παιδιά είναι μικρά, στην προσχολική εκπαίδευση, δεν υπάρχουν προβλήματα. Όταν μεγαλώνουν αρχίζουν τα προβλήματα. Όταν είναι δέκα χρονών, μετανάστες/ριες και γηγενείς μαθητές/ριες αρχίζουν να σχηματίζουν αντίπαλες συμμορίες. Αυτό οφείλεται στην αρνητική εκπαίδευση που παίρνουν τα ντόπια παιδιά για τους/τις μετανάστες/ριες. Είναι περίεργο ν’ ακούς παιδιά προσχολικής ηλικίας να λένε ότι υπάρχουν «Μαυριτανοί (Moros/Moors) και μαύροι» στην τάξη τους, όταν δεν γνωρίζουν ακόμα τη διαφορά ανάμεσα στα χρώματα… Νομίζω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στις οικογένειες, επειδή καλλιεργούν αρνητική συμπεριφορά στα παιδιά.

Οι σύλλογοι πρότειναν τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, η οποία θα επιφέρει αλλαγές στη στάση των ντόπιων γονιών. Κάποιος/α έδωσε αυτό το παράδειγμα:

Τρομερό, τρομερό… Οι ντόπιοι γονείς εκπαιδεύουν τα παιδιά τους να απορρίπτουν την κουλτούρα μας και δημιουργούν κακά στερεότυπα για μας από πολύ μικρή ηλικία. Τους λένε πράγματα για τον τρόπο που τρώμε και τον τρόπο που ντυνόμαστε και κάνουν τα παιδιά να μας φοβούνται. Για να μην πω για τη θρησκεία μας, νομίζουν ότι είμαστε όλοι φανατικοί… Αυτά είναι πράγματα πάνω στα οποία θα πρέπει να δουλέψουν οι σύλλογοι μεταναστών μέσω της διαμεσολάβησης με τους γονείς.

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων έδειξαν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον να δουλέψουν με οικογένειες μεταναστών για να τονίσουν το πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο κάθε μέρα, για να 
εμπλέξουν τις οικογένειες στην εκπαίδευση των παιδιών τους, να αυξήσουν τη συμμετοχή των οικογενειών στις σχολικές δραστηριότητες και να καλλιεργήσουν δεσμούς μεταξύ των μεταναστών γονέων, των ντόπιων γονέων και του σχολείου.

Συνοπτικά, διαπιστώσαμε ότι οι σύλλογοι μεταναστών ήταν όχι μόνο πρόθυμοι να συνεργαστούν με τα σχολεία, αλλά και ευρηματικοί στις ιδέες που πρότειναν για να δουλέψουν με παιδιά, γονείς και οικογένειες.

Προτάσεις από εκπαιδευτικούς και διευθυντές/ριες

Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές/ριες φάνηκαν δεκτικοί/ές στους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι σύλλογοι μεταναστών πρότειναν να δουλέψουν στα σχολεία, με παιδιά, οικογένειες και εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί ήθελαν να συνεργαστούν οι σύλλογοι σε δραστηριότητες σχετικές με την υποδοχή των μεταναστών/ριών μαθητών/ριών στην αρχή της σχολικής χρονιάς, και ιδίως να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν το πώς λειτουργεί το σχολείο. Πρότειναν να λειτουργήσουν οι σύλλογοι ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στα παιδιά μεταναστών και το διδακτικό προσωπικό, προκειμένου να εξομαλύνονται τα ποικίλα πολιτισμικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία.

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί πρότειναν να συνεργαστούν οι σύλλογοι στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων που προάγουν την ένταξη μεταναστών/ριών μαθητών/ριών στο σχολικό περιβάλλον, όπως στη διοργάνωση μαθημάτων ισπανικών στο σχολείο μετά τις ώρες του μαθήματος. Όπως το έθεσε ένας/μια δάσκαλος/δασκάλα: «Πολλά παιδιά έρχονται εδώ χωρίς να γνωρίζουν ισπανικά. Οι σύλλογοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προσπάθεια να μάθουν τη γλώσσα». Θα μπορούσαν επίσης να οργανώσουν δραστηριότητες για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και τη βελτίωση της διάθεσης των παιδιών μεταναστών. Ένας/μια εκπαιδευτικός εξήγησε:

Είναι σημαντικό για το παιδί να βλέπει ότι ο πολιτισμός του εκτιμάται. Για παράδειγμα, ο σύλλογος μπορεί να έρθει και να υλοποιήσει κάποια δραστηριότητα σχετικά με τον πολιτισμό της κοινότητας, οπότε το παιδί-μετανάστης βλέπει ότι η κουλτούρα του εκτιμάται, γιατί οι γηγενείς μαθητές/ριες συμμετέχουν, ρωτάνε και εκφράζουν το ενδιαφέρον τους. Σίγουρα θεωρούμε αυτόν τον τομέα σημαντικό, να σπάσει η υπεροχή της ισπανικής κουλτούρας. Πρόκειται για ένα σημείο αναφοράς, γιατί οι μετανάστες/ριες μαθητές/ριες βλέπουν ότι δεν έρχονται απλώς στο σχολείο για να πάρουν, αλλά και για να δώσουν, […] φαίνεται ότι είναι άτομα που μπορούν να προσφέρουν κάτι.

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ιδέα ότι θα μπορούσαν οι σύλλογοι μεταναστών να πρωτοστατήσουν σε δραστηριότητες μεταξύ μεταναστών/ ριών και γηγενών Ισπανών μαθητών/ριών. Όπως εξήγησε κάποιος/α: «Η επαφή ανάμεσα σε “διαφορετικούς” ανθρώπους προσφέρει πολλά, αλλάζει τα στερεότυπα και τη συμπεριφορά μας και μας κάνει να μιλάμε καλά για τους μετανάστες σε άτομα του πολιτισμού μας». Οι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι οι σύλλογοι μεταναστών έπρεπε να προάγουν τη συνύπαρξη και την ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στους πολιτισμούς, με σκοπό να αλλάξουν οι νοοτροπίες, να μειωθούν οι προκαταλήψεις απέναντι στους μετανάστες και να έρθουν πιο κοντά οι διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Όπως είπε κάποιος/α, «έτσι οι γηγενείς μαθητές/ριες θα δουν τον μετανάστη απλώς ως έναν άλλο άνθρωπο και όχι ως μετανάστη».

Οι εκπαιδευτικοί έκαναν προτάσεις και για τους τρόπους με τους οποίους θα ήταν δυνατόν οι σύλλογοι μεταναστών να βοηθήσουν και στην εκπαίδευση των ντόπιων Ισπανών μαθητών/ριών. Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/ριες στα σχολεία θα μπορούσαν να πουν ιστορίες από τη ζωή τους, όπως γιατί μετανάστευσαν, να αναφέρουν κοινωνικά, εργασιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά της χώρας τους, να περιγράψουν τα πρώτα τους χρόνια στην Ισπανία κτλ. Οι σύλλογοι μεταναστών θα μπορούσαν να οργανώσουν δραστηριότητες όπου θα παρουσιάζουν και θα εξηγούν τις κύριες πτυχές της κουλτούρας τους, όπως αξίες και τρόπους ζωής, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, βίντεο, αντικείμενα, παραδοσιακές ιστορίες και μαγειρική. Οι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι αυτού του είδους η αφήγηση θα μετέβαλλε τη συμπεριφορά και θα άμβλυνε τις προκαταλήψεις των ντόπιων απέναντι στους/στις μετανάστες/ριες.

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι οι σύλλογοι μεταναστών θα μπορούσαν να στηρίξουν τις παρουσιάσεις τους παρέχοντας πηγές για τους άλλους πολιτισμούς. Είπαν ότι θα έπρεπε οι ίδιοι οι σύλλογοι να τους δώσουν υλικό σχετικά με τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης των παιδιών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με έναν/μία εκπαιδευτικό: 

Αν έχουμε παιδιά από το Μαρόκο, μπορούμε να δουλέψουμε με συλλόγους Μαροκινών ούτως ώστε να μας φέρουν πράγματα. Η Ρουμανία έχει εφημερίδα και το τελευταίο της φύλλο κυκλοφόρησε μ’ ένα βιβλίο που έγραψαν Ρουμάνοι ποιητές στην Ισπανία, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι ήταν δυνατόν να μάθουν στοιχεία της κουλτούρας των παιδιών από τους συλλόγους μεταναστών, τονίζοντας ότι οι μετανάστες/ριες θα μπορούσαν να τους μιλήσουν για τις συνθήκες που περιβάλλουν τα παιδιά.

Επιπλέον, πρότειναν να λειτουργήσουν οι σύλλογοι ως γέφυρα ανάμεσα στα σχολεία και τις οικογένειες των μεταναστών/ριών μαθητών/ριών. Πίστευαν ότι έπρεπε να προσπαθήσουν να αλλάξουν τη στάση των οικογενειών των μεταναστών απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα, να εξηγούν στους γονείς πόσο σημαντικό είναι να ολοκληρώσουν τα παιδιά τους την υποχρεωτική εκπαίδευση, να τους ενημερώνουν για τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης που παρακολουθούν τα παιδιά, να τους παρακινούν να καλλιεργήσουν στα παιδιά τους συνήθειες μελέτης και υπευθυνότητα για τη μάθηση, να τα συμβουλεύουν για τη σημασία της σχέσης τους με το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν ότι η βελτιωμένη στάση της οικογένειας, που εκφράζεται από το ενδιαφέρον των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους, πρέπει να συνοδεύεται από την αυξημένη συμμετοχή των γονέων στο σχολείο. Πρότειναν να συμμετέχουν οι γονείς στο σχολείο με ομιλίες για τη χώρα, τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους. Βασική ιδέα που υπογράμμισαν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν η επείγουσα ανάγκη να αναπτύξουν οι σύλλογοι μεταναστών λειτουργίες που θα φέρουν τους μετανάστες γονείς πιο κοντά στη ζωή του σχολείου.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πρότειναν να δράσουν διαμεσολαβητικά οι σύλλογοι μεταναστών και όσον αφορά τις οικογένειες ντόπιων Ισπανών, πραγματοποιώντας δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που έχουν να κάνουν με τις στάσεις και τις προκαταλήψεις γηγενών οικογενειών σχετικά με την παρουσία μεταναστών/ριών μαθητών/ριών στα σχολεία. Κάποιος/α διευθυντής/ρια μάς είπε:

Δεν θα ήταν κακή ιδέα να υπάρξει μια επαφή ανάμεσα στους γονείς. Είναι σημαντικό για τους διαφορετικούς πολιτισμούς να γνωρίζουν και να σέβονται ο ένας τον άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Να ανακαλύψουν τα έθιμα, τις διαφορετικές θρησκείες, τους διαφορετικούς τρόπους να βλέπει κανείς τη ζωή, και να είναι σε θέση να εισφέρουν το καλό που έχουν μέσα τους και να απορρίπτουν το κακό.

Μας χαροποίησε το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπρόσωποι των συλλόγων μεταναστών πρότειναν παρόμοιους τρόπους συνεργασίας των συλλόγων με τα σχολεία. Συγχρόνως, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έριχναν περισσότερο βάρος στους συλλόγους, προκειμένου αυτοί να λύσουν προβλήματα και να αναλάβουν την εκπαίδευση σε σχέση με τις διαφορετικότητες, απ’ ό,τι στους εαυτούς τους και στην υποχρέωσή τους να μάθουν για το πολιτισμικό υπόβαθρο και τους πόρους γνώσης των κοινοτήτων.

Συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία και τους συλλόγους μεταναστών

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, δύο γυμνάσια που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις συμφώνησαν να συνεργαστούν με δύο συλλόγους μεταναστών της περιοχής. Μέσω των συλλόγων τα σχολεία ήρθαν σε επαφή με μέλη της κοινότητας Μαροκινών, τα οποία ήταν εξοικειωμένα με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας καταγωγής των παιδιών αλλά επίσης ζούσαν και στην ίδια πραγματικότητα. Τα σχέδια περιλάμβαναν ακόμη οικογένειες του στενού κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Δουλεύοντας με τους συλλόγους μεταναστών, τα σχολεία ανέπτυξαν διάφορες δραστηριότητες. Οργάνωσαν και παρείχαν μαθήματα σε μετανάστριες μητέρες για την κατάκτηση της ισπανικής γλώσσας και την 
εξοικείωση με το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στα μαθήματα δίδασκαν ντόπιες Ισπανίδες μητέρες. Παρόμοια, οργανώθηκαν μαθήματα για την εκμάθηση της αραβικής γλώσσας από μη αραβόφωνα άτομα. Έγιναν διάφορες δραστηριότητες που συνδέονταν με το σχολικό πρόγραμμα, όπως μελέτη της μετανάστευσης, διαπολιτισμικές διαλέξεις στην τάξη, εκθέσεις κοινών μουσικών οργάνων, διαθρησκευτικός διάλογος, έκδοση σχολικού περιοδικού, συζητήσεις για την ειρήνη και την ένταξη, μελέτη της ιστορικής μνήμης από τότε που οι Ισπανοί ήταν μετανάστες. Πραγματοποιήθηκαν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και βραδιές μαγειρικής από εκπαιδευτικούς, οικογένειες, συλλόγους μεταναστών και μαθητές/ριες. Δημιουργήθηκαν τετράδια με ιστορίες, τραγούδια, παιχνίδια και συνταγές από τις διάφορες εθνότητες των παιδιών, και τετράδια για τα έθιμα και το διαφορετικό θρησκευτικό τους υπόβαθρο. Διευκολύνθηκε η μετακίνηση για τις συναντήσεις σε σχολεία Μαροκινών. Επίσης, έλαβαν χώρα ποικίλες άλλες δραστηριότητες, όπως διαπολιτισμική εβδομάδα, ραδιοφωνικό πρόγραμμα και φεστιβάλ ταινιών.

Η σημασία αυτής της δουλειάς

Η έννοια πόροι γνώσης (González, Moll & Amanti, 2005) προσφέρει τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται και πράττουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με παιδιά προερχόμενα από μειονοτικοποιημένες κοινότητες και με τις οικογένειες τους. Εστιάζουν την προσοχή τους στους πόρους γνώσης που παρέχουν οι οικογένειες και οι κοινότητες στα παιδιά. Ανεξάρτητα απ’ το αν μιλάει κανείς για μετανάστες/ριες ή για μειονοτικές ομάδες γηγενών, η έννοια αυτή είναι πολύ δυνατή και μπορεί να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να δουν τους/τις μαθητές/τριές τους και τις οικογένειές τους ως φορείς γνώσης, που ξέρουν τι θέλουν και που έχουν δυνατότητες μάθησης. Πράγματι, προηγούμενες έρευνες επιβεβαίωσαν τη δύναμη της έννοιας αυτής και την ευρύτητα της εφαρμογής της (Cremin et al., 2012· Dworin, 2006· González, Andrade, Civil & Moll, 2001· Moje et al., 2004· Saubich & Esteban, 2011). Ενώ οι Moll & González έδωσαν έμφαση στη μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω επισκέψεων σε οικογένειες, άλλοι έδωσαν έμφαση στη μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της επαφής τους με κοινοτικές οργανώσεις (Boyle-Baise, 2002· Noel, 2006).

Με την άφιξη μεταναστών/ριών στη νότια Ισπανία, ξαφνικά πολλά σχολεία έχουν παιδιά από διαφορετικές εθνότητες, με διαφορετικές εμπειρίες, θρησκείες, γλώσσες και έθιμα. Όπως και σε πολλές άλλες χώρες, αυτό το φαινόμενο είναι σχετικά πρόσφατο και τα σχολεία χρειάζεται να υιοθετήσουν νέους τρόπους ανταπόκρισης στους/στις μειονοτικοποιημένους/ες μαθητές/τριες. Είδαμε ότι η συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία και γειτονικούς συλλόγους μεταναστών έχει τη δυνατότητα να φέρει σε επαφή τους/τις εκπαιδευτικούς με τους πόρους γνώσης που φέρουν οι μετανάστες/ριες μαθητές/ριές τους. Για να κατανοήσουμε το πώς τα σχολεία και οι σύλλογοι έβλεπαν τη δυνατότητα αυτής της συνεργασίας, πήραμε συνέντευξη από 55 άτομα που εκπροσωπούσαν 16 διαφορετικές οργανώσεις μεταναστών, και από 32 εκπαιδευτικούς σχολείων που βρίσκονταν στις ζώνες με τα υψηλότερα ποσοστά μετανάστευσης. Διαπιστώσαμε ότι το διδακτικό προσωπικό και οι εκπρόσωποι των συλλόγων μεταναστών συμφώνησαν πως οι πόρτες του σχολείου πρέπει ν’ ανοίξουν και ν’ αφήσουν τους συλλόγους μεταναστών να μπουν μέσα και να συμμετέχουν, διευκολύνοντας την ένταξη νέων γλωσσών και πολιτισμών στα μονοπολιτισμικά, από ακαδημαϊκή άποψη, σχολεία και σχολικά προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικό ότι το διδακτικό προσωπικό και οι σύλλογοι μεταναστών συμφώνησαν μεμονωμένα αλλά πρότειναν πολύ παρόμοιους τρόπους παρέμβασης και συνεργασίας. Σε συνέχεια της έρευνας, δύο γυμνάσια δήλωσαν συνεργασία, ανοίγοντας προφανώς τις πόρτες τους στους πόρους γνώσης των μεταναστών, καλώντας εκπαιδευτικούς, παιδιά, γονείς και εκπροσώπους των συλλόγων μεταναστών να συνεργαστούν και να μάθουν.

Τι συνέβη με τα σχολεία που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις αλλά όχι στις συνεργατικές δραστηριότητες που ακολούθησαν; Τρεις παράγοντες μπορεί να συντέλεσαν σ’ αυτό. Πρώτον, όπως σημειώθηκε νωρίτερα, ενώ οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία με τους συλλόγους μεταναστών προκειμένου να βοηθηθούν στις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, πολλές από τις προτάσεις τους δεν περιλάμβαναν απαραίτητα απευθείας συνεργασία ούτε διαδικασίες μάθησης εκτός σχολείου. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ήθελαν οι σύλλογοι μεταναστών να βελτιώσουν τη στάση των παιδιών μεταναστών απέναντι στο σχολείο και να κάνουν ομιλίες στην τάξη για να εξοικειώσουν τους γηγενείς Ισπανούς μαθητές/ριες με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, αλλά φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πώς οι τάξεις τους θα μπορούσαν να γίνουν πιο φιλόξενες για τους/τις μετανάστες/ριες σε καθημερινή βάση. Δεύτερον, παρά το γεγονός ότι ένα ποσοστό των εκπαιδευτικών ενθουσιάστηκε με την ιδέα να συνεργαστούν με συλλόγους μεταναστών, όπως διαπίστωσε η Sanders (2009), πολύ σημαντική για την υλοποίηση της συνεργασίας είναι η διοίκηση σε επίπεδο σχολείου και περιφερειακής σχολικής διεύθυνσης. Η διεύθυνση ενός από τα γυμνάσια που συνεργάστηκαν μ’ έναν σύλλογο Μαροκινών δέχτηκε με ενθουσιασμό τη συνεργασία και εξασφάλισε τη συνέχισή της. Μπορεί μερικά σχολεία να είναι πιο έτοιμα από άλλα για να αρχίσουν αυτού του είδους τη συνεργασία, οι συνεντεύξεις πάντως δείχνουν ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι σύλλογοι μεταναστών αναγνωρίζουν την αξία της. Κι ένας τρίτος παράγοντας ευνόησε τη συνεργασία αυτών των δύο σχολείων με τον σύλλογο των Μαροκινών μεταναστών: στην περιοχή όπου βρίσκονται τα σχολεία υπάρχει υψηλό ποσοστό Μαροκινών μεταναστών, και αυτό το ποσοστό παρουσιάζεται και στο σχολείο. Σ’ αυτά τα δύο γυμνάσια τα παιδιά μεταναστών αντιστοιχούν στο 70% του συνόλου των μαθητών/ριών. Ο Trueba (2002) όπως και η Sanders (2009) υποστήριξαν ότι τόσο οι διευθύνσεις όσο και οι σύλλογοι εκπαιδευτικών ανέλαβαν ηγετικό ρόλο σ’ αυτή την περίπτωση. Στις κοινότητες που εξυπηρετούνταν από άλλα σχολεία το ποσοστό των μεταναστών δεν ήταν τόσο υψηλό.

Πώς θα μπορούσε η περίπτωση αυτή, που διερεύνησε τη σύνδεση των σχολείων με τις οργανώσεις των κοινοτήτων μεταναστών για την πρόσβαση σε πόρους γνώσης, να χρησιμεύσει σε άλλα σχολεία με μαθητές/ριες από μειονοτικοποιημένες κοινότητες; Και συγκεκριμένα, ποια θα μπορούσε να είναι η σημασία της για σχολεία με παιδιά και νέους/ες που ανήκουν σε μειονοτικοποιημένες ομάδες μη μεταναστών, όπως οι Ρομά; Το μίσος για τον «άλλο» έχει γίνει στοιχείο ταυτότητας σε πολλές από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους Abellan & Mora (15 Δεκεμβρίου 2013). Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ευνοούν τον διαχωρισμό. Ο σχολικός διαχωρισμός των Ρομά αποτελεί πρόβλημα που επηρεάζει όλη την ανατολική Ευρώπη. Στη Δημοκρατία της Τσεχίας η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς υπάρχουν σχολεία όπου θεωρείται ότι πολλά παιδιά Ρομά έχουν «ελαφρές νοητικές αναπηρίες». Στη δυτική Ευρώπη, κυβερνήσεις χωρών όπως η Ολλανδία, η Αυστρία, η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αναλωθεί για χρόνια στην προσπάθεια να χαρακτηρίσουν τους Ρομά ως αποδιοπομπαίο τράγο για την οικονομική κρίση. Στην Ισπανία, ωστόσο, οι παρεμβάσεις που γίνονται από πανεπιστήμια και ΜΚΟ για τους/τις εφήβους/έφηβες Ρομά παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα. Οι παρεμβάσεις αυτές παίρνουν υπόψη τούς πόρους γνώσης –τις πολιτισμικές παραδόσεις– αυτής της εθνοτικής μειονότητας και αξιοποιούν εκπαιδευτικούς Ρομά στην εκπαίδευση (Soriano, Franco & Sleeter, 2011). Το αποτέλεσμα είναι ότι μειώνονται οι απουσίες και αυξάνεται το ενδιαφέρον των παιδιών και των γονέων Ρομά, που βλέπουν το σχολείο ως χώρο γνώσης ο 
οποίος ενθαρρύνει την ένταξη και βάζει τέρμα στην περιθωριοποίησή τους. 

Ίσως το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας που αναφέρθηκε σ’ αυτό το κείμενο είναι ότι όλοι οι εκπρόσωποι της κοινότητας ήθελαν να δουλέψουν με τα σχολεία, γιατί ήθελαν τα παιδιά τους να πετύχουν και να νιώσουν ευπρόσδεκτα εκεί. Ακόμη, ήταν πολύ ευρηματικοί όσον αφορά τα είδη δραστηριοτήτων που πρότειναν. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αποζητούσαν βοήθεια, προβληματισμένοι/ες για το πώς να συμπεριφέρονται στα νέα παιδιά, και ως πιθανή πηγή βοήθειας έβλεπαν τους εκπροσώπους της κοινότητας. Ωστόσο, το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την αξία της συνεργασίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συνεργασία προκύπτει. Χρειάζεται να αναλάβει κάποιος/α ηγετικό ρόλο ώστε να φέρει κοντά τους εκπροσώπους της κοινότητας και τους/τις εκπαιδευτικούς και να διευκολύνει τη συνεργασία.

Υποστηρίζουμε ότι οι έννοιες πόροι γνώσης και πολιτισμικός πλούτος της κοινότητας έχουν μεγάλη αξία ανεξάρτητα από το περιβάλλον και από τις μειονοτικοποιημένες ομάδες για τις οποίες μιλάμε. Ίσως ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσουμε να βοηθάμε τους/τις εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση σ’ αυτή τη γνώση είναι να ζητάμε τόσο απ’ τους/τις ίδιους/ες όσο και απ’ τους/τις εκπροσώπους των κοινοτικών οργανώσεων, όπως το κάναμε, να μας περιγράψουν τις προηγούμενες εμπειρίες που είχαν μεταξύ τους και το είδος συνεργασίας που βλέπουν να έχει αξία. Με αυτή τη διαδικασία, οι ίδιοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να προτείνουν τα επόμενα βήματα.
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Οι Ρομά στην Ευρώπη

Στα δέκα με δώδεκα εκατομμύρια υπολογίζεται ο αριθμός των Ρομά[footnoteRef:8] στην Ευρώπη,[footnoteRef:9] αν και δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή τους. Πληθυσμός μεγαλύτερος απ’ αυτόν κάποιων χωρών της Ε.Ε. Προέρχονται από τις βορειοδυτικές Ινδίες, το σημερινό Πατζάμπ, απ’ όπου άρχισαν τη μετακίνησή τους προς την Ευρώπη στα τέλη του 8ου και τις αρχές του 9ου αιώνα μέσω Πακιστάν, Περσίας και Ιράκ.[footnoteRef:10] Μετά τον 10ο αιώνα εγκαταστάθηκαν σταδιακά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και αργότερα, ύστερα από την ανακάλυψη της Αμερικής, μετανάστευσαν κι εκεί. Μιλούν τη ρομανί, άγραφη γλώσσα που διατηρείται από την πλειοψηφία των Ρομά εμπλουτισμένη με δάνεια από τη γλώσσα των χωρών διαμονής τους. [8:  	Ο όρος «Ρομά» χρησιμοποιείται –όπως και σε όλα τα πολιτικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου– ως γενικός όρος που περιλαμβάνει τις ομάδες των ανθρώπων που έχουν λίγο πολύ παρόμοια πολιτιστικά χαρακτηριστικά, 
όπως οι Σίντι, οι Travellers, οι Καλέ κτλ., είτε κατοικούν σταθερά σ’ ένα μέρος είτε όχι. Υπολογίζεται ότι περίπου το 80% των Ρομά έχει σταθερή κατοικία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SEC [2010] 400).]  [9:  	52011DC0173, Βρυξέλλες, 5/4/2011, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, CΟΜ (2011) 173 τελικό. 
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Πλαίσιο της Ε.Ε. για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020. ]  [10:  	Για την ιστορική διαδρομή των Ρομά, βλ. Διβάνη, 2002· Έξαρχος, 2007· Λυδάκη, 1998.] 




Οι αριθμοί συχνά περιγράφουν με τηλεγραφικό και παραστατικό τρόπο μια κατάσταση. Εμείς θα τους χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε πολύ σύντομα μια εικόνα της ζωής των Ρομά, τόσο εσωτερική της ομάδας τους όσο και σε σχέση με την ευρύτερη κοινότητα. Αν και υπάρχουν διαφορές στις συνθήκες ζωής από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τις εθνικές πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί για την ένταξή τους, το 90% των Ρομά στην Ευρώπη ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Φαίνεται να συγκεντρώνονται στις φτωχότερες χώρες της ανατολικής Ευρώπης (Save the Children, 2001),[footnoteRef:11] είναι δέκα φορές φτωχότεροι από τον πληθυσμό της πλειονότητας, ζουν 10-15 χρόνια λιγότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό και έχουν συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό γεννήσεων αλλά και βρεφικής θνησιμότητας (EUMAP/OSI, 2007).[footnoteRef:12] [11:  	http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0df91d2eba74a% 7D/ ar2001.pdf
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το ποσοστό των Ρομά σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Σλοβακία και η FYROM είναι μεταξύ 8%-12% του γενικού πληθυσμού (www. worldbank.org).]  [12:  	Οι Ρομά σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (π.χ. Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία) καθώς και στα Βαλκάνια είναι πολυπληθέστεροι από αυτούς σε δυτικοευρωπαϊκές και βόρειες χώρες (π.χ., Ιταλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο). Η έκθεση του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών σε πέντε χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Δημοκρατία της Τσεχίας) δείχνει ότι, ανάλογα με τη χώρα, το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας των Ρομά είναι δύο έως έξι φορές υψηλότερο από 
εκείνο του γενικού πληθυσμού (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
COM:2011:0173:FIN:EL:HTML).
] 


Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν τον 14ο αιώνα. Επίσημη πανελλαδική καταμέτρηση δεν υπάρχει, ωστόσο εκτιμήσεις υπολογίζουν τον αριθμό τους σε 150.000-200.000 (ECRI, 2000), ενώ άλλες πηγές αναφέρονται σε 250.000 (Διβάνη, 2002) ή/και 350.000 (Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι, www.greekhelsinki.gr, στο Διβάνη, 2002). Η εκτίμηση που ανεβάζει τον αριθμό των Ελλήνων Ρομά σε 500.000 κρίνεται υπερβολική (Ρήγα & Δαιμονάκου, 2002). Το σύνολο των Ρομά στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και σε άλλες χώρες, δεν αποτελεί μια ενιαία εθνοπολιτισμική και γλωσσική οντότητα. Οι μεταξύ τους διαφοροποιήσεις αφορούν τον βαθμό ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία, τη θρησκεία, τη γλώσσα που μιλούν, τον τόπο εγκατάστασης και τις συνθήκες διαβίωσης.

Παρά την εκφρασμένη πρόθεση της Ε.Ε. να δεσμεύσει με συντονισμένες ενέργειες τα κράτη-μέλη ώστε να εντάξουν ισότιμα τους πληθυσμούς Ρομά στην επικράτειά τους (EUMC, 2006· McGarry, 2012), ο βαθμός ένταξης των περισσότερων απ’ αυτούς παραμένει χαμηλός και οι συνθήκες διαβίωσής τους απαράδεκτες για την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Ο αποκλεισμός και η φτώχεια είναι καταστάσεις άμεσα συνυφασμένες με τη ζωή των Ρομά. Η δίκαιη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα προς επίλυση. Πλήθος παραδείγματα το επιβεβαιώνουν. Στη Σλοβακία, π.χ., η κυβέρνηση προώθησε νομοσχέδιο που προβλέπει δωρεάν στειρώσεις για τους φτωχούς με κίνητρο επιδοτήσεις. Στη χώρα αυτή οι περισσότεροι φτωχοί είναι Ρομά. Αν και δεν κατονομάζονται, φαίνεται ότι αυτούς αφορά το νομοσχέδιο. Η πολιτεία επικαλείται πολιτική καλών προθέσεων. Η λύση που τους προτείνει ριζική. Οι φτωχοί ενοχλούν. Ο πολιτισμός των Ρομά δεν συνάδει με τον παγκοσμιοποιημένο δυτικό πολιτισμό, γι’ αυτό η Σλοβακία υιοθετεί επιδοματική πολιτική για να περιορίσει τις ενοχλητικές παρουσίες. Άλλωστε, λιγότερα παιδιά Ρομά, λιγότερα προβλήματα και στο σχολείο αργότερα. Άλλες χώρες εφαρμόζουν πιο άμεσες πολιτικές, όπως μαζικές απελάσεις (στη Γαλλία του Σαρκοζί) ή πογκρόμ (στην Ουγγαρία).

Παρά τη σχετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τόσο στα κράτη-μέλη όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, η καθημερινή ζωή των περισσότερων Ρομά λίγο έχει αλλάξει. Και στην Ελλάδα οι προσπάθειες ένταξής τους είχαν μέχρι σήμερα ανάλογα πενιχρά αποτελέσματα: εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους προκαταλήψεις, διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό. Αν συσχετίσουμε και το γεγονός ότι παρεμβάσεις για την ένταξή τους έχουν ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια περίπου, είναι φανερό ότι έχουν αποτύχει οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί. Επιμέρους παρεμβάσεις για την απασχόληση, την υγεία, την κατοικία, την εκπαίδευση, την καταπολέμηση του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού δεν έχουν καταφέρει ν’ αλλάξουν τη ζωή τους και να γεφυρώσουν το χάσμα που τους χωρίζει από τον υπόλοιπο πληθυσμό όσον αφορά την απορρόφηση κοινωνικών αγαθών και δημόσιου πλούτου. 

Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο: H ελλιπής απορρόφηση βασικών δημόσιων αγαθών οδηγεί στην αδυναμία ισότιμης συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων, γεγονός που εμποδίζει την αποφασιστική καταπολέμηση των αρνητικών για την κοινωνική ένταξη παραγόντων, που με τη σειρά του οδηγεί στην ελλιπή απορρόφηση δημόσιου πλούτου. Έτσι, ο κύκλος ολοκληρώνεται και επαναλαμβάνεται.



Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης κύριο πεδίο παρέμβασης αποτελεί η πρόσβαση των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, καθώς η εκπαίδευση θεωρείται μοχλός κοινωνικής κινητικότητας και δίαυλος πρόσβασης στα δημόσια αγαθά. Πρόκειται όμως για ένα δημόσιο αγαθό που δεν μπορεί να διαχωριστεί και να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από άλλα κοινωνικά αγαθά. Οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οι Ρομά έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση των παιδιών τους. O κοινωνικός αποκλεισμός των γονέων συνήθως σημαίνει παιδιά χωρίς ίσες ευκαιρίες επιτυχίας στο σχολείο ή, χειρότερα, παιδιά χωρίς οποιαδήποτε πιθανότητα επιτυχίας στο σχολείο ή, ακόμη χειρότερα, παιδιά χωρίς οποιαδήποτε δυνατότητα να φοιτήσουν σε σχολείο. Όμως, παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν πλήρως χρήση του δημόσιου και κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης σήμερα, είναι οι κοινωνικά αποκλεισμένοι του αύριο.

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα δεν κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά το μεγάλο ποσοστό διαρροής μαθητών/ριών Ρομά. Σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο ένας περιορισμένος αριθμός παιδιών Ρομά ολοκληρώνει το δημοτικό σχολείο και πολλά παιδιά υπερεκπροσωπούνται στην ειδική εκπαίδευση και σε χωριστά σχολεία. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελική έκθεση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά που ολοκληρώθηκε το 2008, το ποσοστό διαρροής από την υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 77% (Μήτσης, 2008: 62). 

Φαίνεται λοιπόν ότι επιμέρους παρεμβάσεις δεν έχουν αποτελέσματα διαρκείας. Η πρόσβαση, η παραμονή και η πρόοδος των παιδιών στο σχολείο είναι συνάρτηση των συνθηκών ζωής τους στην οικογένεια και στην κοινότητα, των λειτουργιών που αναπτύσσονται στη σχολική μονάδα και των σχέσεων που αναπτύσσει το σχολείο με τις επιμέρους κοινότητες και τις οικογένειες. Και, στην περίπτωση των Ρομά, οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης στην εκπαίδευση είναι μάλλον καταδικασμένη, αν δεν συνδυαστεί με ταυτόχρονες παρεμβάσεις στην κοινότητά τους αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των Ρομά και του υπόλοιπου πληθυσμού η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τα τελευταία χρόνια εθνικές στρατηγικές που αφορούν, εκτός από την εκπαίδευση, τρεις ακόμη κρίσιμους τομείς παρέμβασης: την κατοικία, την απασχόληση και την υγεία. Προτείνεται δηλαδή στα κράτη-μέλη να χαράξουν πολιτικές που στοχεύουν στην «ολόπλευρη προσέγγιση» και την «πολυδιάσταση αντιμετώπιση» του φαινομένου Ρομά· μια σφαιρική αντιμετώπιση, στην οποία «ο υπαρκτός κίνδυνος αποσπασματικότητας των επιμέρους μέτρων αναιρείται με την προσχεδιασμένη διαπλοκή των δραστηριοτήτων σε μία και μοναδική παρέμβαση ή με την επιλεγμένη αμοιβαία συμπληρωματικότητα των επιμέρους δραστηριοτήτων» (Τσιάκαλος & Κογκίδου, 1991: 17).

Πολυπλοκότητα

Μια πολυδιάστατη αντιμετώπιση χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Η πολυπλοκότητα είναι πρόκληση, θετικό χαρακτηριστικό, πλούτος. Οι παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκτός από τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους, φέρνουν στο πεδίο και τις αντιστάσεις τους. Αντιστάσεις που διαμορφώνονται από παγιωμένες αντιλήψεις, προκαταλήψεις και πολιτισμική ασυμφωνία. Το να προκύψει συμφωνία μέσα από τη διαχείριση της διαφορετικότητας είναι η πρόκληση της πολυπλοκότητας. 

Είναι πολύπλοκο, για παράδειγμα, να κρίνει και να αποφασίσει κανείς τι αποτελεί καλή εκπαίδευση για τα παιδιά Ρομά. Αυτό που θεωρούν καλή εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί μπορεί να μη συμπίπτει μ’ αυτό που θεωρούν χρήσιμο για τα παιδιά τους οι γονείς Ρομά. Οι διαφορετικές προσδοκίες και απόψεις για την εκπαίδευση τις οποίες μπορεί να έχουν οι διάφοροι παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνονται συχνά 
εμπόδιο στην επιτυχή εφαρμογή των παρεμβάσεων. 

Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που αντλούνται από τις έρευνες. Σε μια πρόσφατη έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά, που συγκέντρωσε 91 αναφορές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες από το 1997 μέχρι το 2009 (Wilkin, Derrington & Foster, 2009), αναφέρεται ότι στην πλειοψηφία τους οι γονείς, παρά τους φόβους τους για τον ρατσισμό και την προκατάληψη που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αναγνωρίζουν την αξία της εκπαίδευσης και θέλουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σχολείο. 

Στην ίδια έρευνα, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται να έχουν αδικαιολόγητα χαμηλές προσδοκίες από τα παιδιά Ρομά, πράγμα που επηρεάζει την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι πιο θετικοί εκπαιδευτικοί, μερικές φορές αθέλητα, αποκλείουν αυτά τα παιδιά (Kiddle, 1999). Επίσης, συχνά ερμηνεύουν τη χαμηλή συμμετοχή των γονέων στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις ως έλλειψη ενδιαφέροντος, ενώ, σύμφωνα με τους γονείς, η απροθυμία τους να συμμετέχουν οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν άνετα στη γλώσσα του σχολείου και δεν είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες του. Είναι φανερό ότι η σχέση γονέων και εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται από πολιτισμική ασυμφωνία (βλ. Bhopal στο παρόν βιβλίο).	Comment by Ελενη: Καλύτερα, όταν σελιδοποιηθεί, εδώ να αναφέρουμε τους αριθμούς σελίδων του κειμένου της Bhopal.

Ανάλογη ασυμφωνία προκύπτει και στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος για την εκπαίδευση παιδιών Ρομά σε περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας (2010-2014): Η πλειοψηφία των γονέων (61%) έχει θετική άποψη για το σχολείο (π.χ., πιστεύουν ότι τα παιδιά τους θα ζήσουν καλύτερα από τους ίδιους, θα μάθουν καλά ελληνικά και θα βρουν δουλειά), ένα ελάχιστο ποσοστό (3,4%) έχει αρνητική γνώμη (π.χ., θεωρούν ότι τα άλλα παιδιά δεν φέρονται καλά στα παιδιά τους και επίσης ότι δεν μαθαίνουν τίποτα) και ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (36%) παρουσιάζεται αμφίθυμο σχετικά με την αξία της εκπαίδευσης. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι ο χρόνος που επενδύουν τα παιδιά τους στην εκπαίδευση δεν είναι ανάλογος των μορφωτικών αγαθών που αποκομίζουν, ενώ συγχρόνως χάνουν ευκαιρίες μάθησης στην κοινότητα και απορρόφησης στην αγορά εργασίας. Αντίστοιχα, οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/ριες Ρομά οφείλονται κυρίως στην άτακτη φοίτηση και στην απροθυμία των γονέων να συνεργαστούν με το σχολείο και να σεβαστούν τους κανόνες του. 

Η πολιτισμική ασυμφωνία και οι αμφίπλευρες αντιστάσεις στις ομάδες γονέων και εκπαιδευτικών χαρακτηρίζουν και τις σχέσεις των Ρομά με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή με: 

· μη Ρομά μαθητές/ριες και τους γονείς τους,

· οργανισμούς και υπηρεσίες (δήμους, ΜΚΟ, υπουργεία κτλ.),

· επαγγελματίες στον χώρο (πανεπιστημιακούς, ερευνητές/ριες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς).

Όλοι αυτοί οι παράγοντες προσεγγίζουν το πεδίο με τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις και τις απόψεις τους, με την ατζέντα που καταθέτει κάθε άτομο ή φορέας ως προϋπόθεση και βάση της συμμετοχής του. Και εδώ έρχεται η πρόκληση της πολυπλοκότητας: να βρεθούν μηχανισμοί και τρόποι που θα συντελέσουν ώστε οι διαφορετικές αυτές ατζέντες να αναγνωριστούν, να επαναπροσδιοριστούν και να εναρμονιστούν με την κεντρική επιδίωξη, που είναι η ένταξη. 

Προσδοκίες

Πόσο εφικτή είναι μια τέτοια δημιουργική σύνθεση τάσεων και δυνάμεων σήμερα, στην εποχή της οικονομικής κρίσης, που τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης αποδυναμώνονται και η αβεβαιότητα και ο φόβος για το αύριο οδηγεί τους ανθρώπους σε ατομικές διαδρομές και λύσεις; Μπορεί το σχολείο να λειτουργήσει ως ενοποιητικός μηχανισμός που θα εξασφαλίσει ποιοτική και δίκαιη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, και για τα παιδιά Ρομά, και θα αποτελέσει ένα μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη; Μπορούμε να φανταστούμε τα σχολεία ως πολυφωνικές συλλογικότητες που οι πρακτικές τους σχετίζονται με τις πρακτικές, τον λόγο και τους πόρους γνώσης πολλών διαφορετικών κοινοτήτων;

Από την έρευνα προκύπτει ότι τα σημεία-κλειδιά για την ένταξη των παιδιών στο σχολείο είναι: 

· στρατηγικός σχεδιασμός με πολιτικές που τηρούνται με συνέπεια από σχολεία και φορείς,

· ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα (στα οποία αναδεικνύεται και 
αξιοποιείται ο πολιτισμός των Ρομά), 

· συνεχής, ποιοτική και πολιτισμικά κατάλληλη εκπαίδευση (Ladson-Billings, 1995),

· επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

· εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους,

· ευρεία αναγνώριση, δημοσιοποίηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών ζητημάτων που επηρεάζουν τις κοινότητες Ρομά (Wilkin, et al., 2009).

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι, προκειμένου να υπάρξουν προοπτικές για ισότιμη ένταξη των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, χρειάζεται σταθερός και δημιουργικός συντονισμός των συνεργαζόμενων φορέων ώστε να καμφθούν οι αντιστάσεις και να προκύψουν βιώσιμες και ρεαλιστικές λύσεις. Τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο σχολείου ως προς την παιδαγωγική, τον πολιτισμό και τις πολιτικές; 

Ως προς την παιδαγωγική και τον πολιτισμό, σημαίνει προγράμματα που αντανακλούν και αναδεικνύουν τους πολιτισμούς όλων των παιδιών, καθώς και πολιτισμικά κατάλληλες διδακτικές πρακτικές που ενθαρρύνουν και στηρίζουν τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και τον διάλογο στη μαθησιακή κοινότητα. Σημαίνει επίσης αμφίδρομες σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, τις κοινότητες Ρομά και την ευρύτερη κοινότητα. Ως προς τις πολιτικές, σημαίνει πολιτικές κατάλληλες και θεσμοθετημένες που θα τηρούνται με συνέπεια και συστηματικότητα ώστε να στηρίζεται το σχολείο στις προσπάθειές του να δημιουργήσει ανοιχτές και φιλόξενες μαθησιακές κοινότητες. 

Το μαθησιακό περιβάλλον διαμορφώνεται μέσα από διαμεσολαβητικά πολιτισμικά εργαλεία. Τα πολιτισμικά εργαλεία που συνήθως διατίθενται και αξιοποιούνται στην τάξη μπορεί να ενθαρρύνουν αλλά και να αποθαρρύνουν ή/και να παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες της τάξης. Διδακτικές πρακτικές που δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά να καταφεύγουν στη χρήση οικείων σημειολογικών αναφορών, αναφορών που πηγάζουν από την οικογένεια ή την κοινότητα, έχουν αρνητικές κοινωνικές και γνωστικές επιπτώσεις στους μαθητές και τις μαθήτριες (Cole, στο Kostogriz, 2002 επίσης βλ. και Sleeter, Soriano-Ayala & González-Jimenez στο παρόν βιβλίο).	Comment by Ελενη: Καλύτερα, όταν σελιδοποιηθεί, εδώ να αναφέρουμε τους αριθμούς σελίδων του κειμένου Sleeter (πβ. και προηγούμενο σχόλιο)

Για να εξασφαλιστούν στα παιδιά Ρομά περισσότερες και ισότιμες ευκαιρίες συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία, χρειάζονται υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Αυτό σημαίνει διδασκαλία που παίρνει υπόψη τις πρακτικές όλων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, και πρόγραμμα τάξης που επανασχεδιάζεται ώστε να στηρίζεται σε «πηγές γνώσης»[footnoteRef:13] τις οποίες βρίσκει κανείς στις οικογένειες, σε κοινωνικά δίκτυα και σε κοινότητες, δηλαδή πρόγραμμα που απευθύνεται στις βιωμένες εμπειρίες όλων των παιδιών (McLaren, 1995: 161). Η ενσωμάτωση των βασικών πηγών αναφοράς των παιδιών στις μαθησιακές δραστηριότητες της σχολικής τάξης βοηθάει τη διαμεσολάβηση της σχέσης τους με την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα, συνδέοντας το σχολείο με τις πολλαπλές πολιτισμικές πρακτικές και τους πόρους γνώσης τους (Kostogriz, 2002). Έτσι δημιουργείται η μαθησιακή κοινότητα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί αυτή η μαθησιακή κοινότητα είναι:  [13:  	Όρος που χρησιμοποιεί η Gutierez στον διάλογο με τον McLaren (1995) με θέμα «Παιδαγωγικές διαφωνίας και μετασχηματισμού».] 


Πρώτον, να εμπιστευτούν οι γονείς το σχολείο, ώστε να αποφασίσουν να στείλουν τα παιδιά τους και να στηρίξουν την παραμονή τους εκεί. Αυτό είναι συνάρτηση της ποιότητας των σχέσεων που έχουν αναπτύξει με την κοινότητα των μη Ρομά γενικότερα και με το σχολείο ειδικότερα. Ποιότητα σχέσεων σημαίνει συνεπής και συνεχής θετική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και άλλων σχετικών υπηρεσιών· ακόμη, σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, και διάθεση και δέσμευση για ισότιμη συνεργασία. Διαφορετικά, ο φόβος των γονέων ότι τα παιδιά τους μπορεί να υποστούν αρνητικές διακρίσεις και να πληγωθούν από τις συμπεριφορές εκπαιδευτικών, συμμαθητών/ριών και μη Ρομά γονέων τούς κάνει επιφυλακτικούς και τους απομακρύνει απ’ το σχολείο. 

Δεύτερη προϋπόθεση είναι να παραμείνουν τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό σημαίνει σχολικό περιβάλλον που τα κάνει να νιώθουν ασφαλή και ευπρόσδεκτα, σχολείο που αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση, αποδέχεται και αξιοποιεί τη διαφορετικότητα, καταπολεμά τον ρατσισμό και προάγει την ισότητα. Σχολείο που βρίσκει δημιουργικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων μέσα από διάλογο και διαπραγμάτευση. 

Τρίτη προϋπόθεση είναι τα παιδιά να έχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο και να ολοκληρώσουν με επιτυχία όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν εγγενείς λόγοι για τους οποίους τα παιδιά Ρομά δεν μπορούν να πετύχουν στον ίδιο βαθμό με οποιοδήποτε άλλο παιδί. Υψηλές προσδοκίες, συνεχής στήριξη και συστηματική παρακολούθηση της προόδου τους, ένα ανοιχτό και ευέλικτο πρόγραμμα σχετικό με τον πολιτισμό και τις εμπειρίες τους, είναι κάποια από τα απαραίτητα συστατικά ενός σχολείου κατάλληλου και για παιδιά Ρομά. 

Με λίγα λόγια, παιδιά και γονείς Ρομά χρειάζεται να πεισθούν ότι το σχολείο είναι σύμμαχός τους, ότι θέλει και προσπαθεί να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την ισότιμη ένταξη και την επιτυχία τους. 
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Στο κείμενο αυτό θα διερευνηθούν οι απόψεις δεκαπέντε Τσιγγάνων και νομάδων γυναικών σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους. Στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί πώς ένιωθαν οι μητέρες για την εκπαίδευση των παιδιών τους και κατά πόσο ήθελαν να συνεχίσουν τα παιδιά τους από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση. Η έρευνα βασίστηκε σε διεξοδικές συνεντεύξεις που έδωσαν αυτές οι μητέρες, οι οποίες ζούσαν σε μια τοποθεσία νομάδων στη νότια ακτή της Αγγλίας. Οι γυναίκες επιλέχθηκαν μέσω της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Νομάδων (Traveller Education Service), που συνεργαζόταν με το δημοτικό και το γυμνάσιο της περιοχής. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μητέρες υιοθέτησαν θετική στάση, ήθελαν να τα πάνε καλά στο σχολείο τα παιδιά τους, ακόμα και να συνεχίσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπήρξαν ωστόσο σημαντικές διαφορές στις φιλοδοξίες που είχαν για την εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών τους. Αυτό το κείμενο εξετάζει, επίσης, μερικές από τις προκαταλήψεις που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι οικογένειες Τσιγγάνων και νομάδων μέσα και έξω από το σχολείο.

Ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο 

Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία που έχει τεκμηριώσει τις εκπαιδευτικές εμπειρίες των παιδιών Τσιγγάνων και νομάδων τόσο σε εθνική όσο και σε διεθνή κλίμακα (Bhopal & Myers, 2008). Έχουν καταγραφεί διάφορα σχετικά ζητήματα (Cemlyn, Greenfields, Burnett, Matthews & Whitwell, 2009), όπως οι συνήθεις εμπειρίες ρατσισμού, διακρίσεων και περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε καθημερινή βάση μέσα και έξω από το σχολείο (Bhopal & Myers, 2008). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, πολλοί Τσιγγάνοι και νομάδες γονείς θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο, αλλά σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον όπου δεν θα αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα (Myers, 2012). Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, πολλοί γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να φοιτούν στο σχολείο, παρά το γεγονός ότι μερικές φορές οι φιλοδοξίες τους περιορίζονται στο βασικό επίπεδο, δηλαδή να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν.

Η έρευνα δείχνει ότι οι ομάδες Τσιγγάνων και νομάδων βρίσκονται σε μειονεκτική κοινωνική θέση από πολλές απόψεις: εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά προβλημάτων ψυχικής υγείας (Parry et al., 2004), υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ζουν σε παράνομες τοποθεσίες, εξακολουθούν καθημερινά να βιώνουν ρατσισμό και εχθρότητα από μέλη της κυρίαρχης κοινωνίας (CLG, 2012). Επίσης, εξαιτίας του ρατσισμού και του αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν αυτές οι κοινότητες, είναι πιθανό να ζουν βίους παράλληλους, χωριστά από την κυρίαρχη κοινότητα (CRE, 2006). Όσον αφορά την εκπαίδευση, το 2011 το 12% των Τσιγγάνων, Ρομά και νομάδων μαθητών και μαθητριών κατάφερε να περάσει πέντε ή περισσότερα μαθήματα στις εξετάσεις GCSE (συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών και των μαθηματικών), σε σύγκριση με το 58% του συνόλου των παιδιών που είχε καταφέρει το ίδιο (Department of Education, 2011). Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι αποκλίσεις στις επιδόσεις είναι πολύπλοκο ζήτημα και ότι 

οι χαμηλές επιδόσεις των Τσιγγάνων, Ρομά και νομάδων μαθητών και μαθητριών μπορεί να οφείλονται σ’ έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως είναι η οικονομική στέρηση, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονιών και οι χαμηλές φιλοδοξίες τους για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους, η περιορισμένη φοίτηση και ο σχολικός εκφοβισμός. Υπάρχει ιδιαίτερα ισχυρή σχέση ανάμεσα στην οικονομική στέρηση και τις χαμηλές επιδόσεις: στα δημοτικά σχολεία το 43,2% των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα ως Τσιγγάνοι, Ρομά ή Ιρλανδοί νομάδες δικαιούνται δωρεάν σχολικά γεύματα. Αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 45,3% στα γυμνάσια και στο 57,5% στα ειδικά σχολεία (CLG, 2012: 7). 

Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι τα ίδια τα σχολεία δεν κατανοούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών των παιδιών. Εξάλλου, θεωρούνται περιβάλλοντα όπου τα παιδιά μαθαίνουν μ’ έναν δομημένο και ελεγχόμενο τρόπο και όπου η συμπεριφορά τους ελέγχεται στενά από το διδακτικό προσωπικό (Deuchar & Bhopal, 2012). Επιπλέον, η εκπαίδευση που θέλουν οι Τσιγγάνοι και νομάδες γονείς για τα παιδιά τους βασίζεται στη μάθηση που συντελείται στο οικογενειακό περιβάλλον και που επικεντρώνεται στις οικογενειακές παραδόσεις, με τα νεαρά αγόρια να ακολουθούν συχνά τα χνάρια του πατέρα και τα νεαρά κορίτσια της μητέρας, δηλαδή να μαθαίνουν να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν, να φροντίζουν τα παιδιά και το νοικοκυριό (Myers, McGhee & Bhopal, 2010). Φαίνεται ωστόσο ότι πολλές οικογένειες απομακρύνονται πια απ’ αυτές τις παραδόσεις, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις βασικές εκπαιδευτικές δεξιότητες τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια (Deuchar & Bhopal, 2012). Αν και έχουν μελετηθεί ως έναν βαθμό οι απόψεις των γονιών αυτών αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους, απ’ την άλλη ελάχιστα έχουν διερευνηθεί ειδικά οι απόψεις των μητέρων σε σχέση με τις εμπειρίες των παιδιών τους στο σχολείο (Bhopal, 2009). Αυτό το κείμενο, εστιάζοντας στις απόψεις δεκαπέντε Τσιγγάνων και νομάδων γυναικών, θα επιχειρήσει να αποκαταστήσει την ισορροπία. Υποστηρίζεται εδώ ότι, παρόλο που οι γυναίκες αυτές δηλώνουν με σαφήνεια πως οι ίδιες και τα παιδιά τους εξακολουθούν να πέφτουν θύματα ρατσισμού στο σχολείο και πως το σχολείο συνεχίζει να είναι ένα μη ασφαλές μέρος για τα παιδιά τους, εντούτοις ενεργούν ως παράγοντες αλλαγής ως προς αυτό. Στηρίζουν ενεργά η μία την άλλη, με το να μοιράζονται εκπαιδευτικό υλικό καθώς και την πληρωμή των εκπαιδευτικών για ιδιαίτερα μαθήματα και με το να δίνουν έμφαση στη δική τους μάθηση. Η συμπεριφορά τους δείχνει ότι επιτελούνται σημαντικές αλλαγές στις κοινότητες στις οποίες οι γυναίκες (μητέρες) λειτουργούν ως παράγοντες αλλαγής στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Νομάδων ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 με στόχο να παρέχει στήριξη σε νομαδικές οικογένειες. Πολλές οικογένειες Τσιγγάνων και νομάδων έχουν αναγνωρίσει τη σημαντική και αξιόλογη δουλειά της. Η έρευνα δείχνει ότι το έργο της Υπηρεσίας υπερβαίνει τις προσδοκίες των οικογενειών. Παράδειγμα οι παροχές για τη σχολική ποδιά και τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο. Ακόμη, λειτουργεί ως σημαντικός κρίκος ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες. Ωστόσο, το 2011, μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησης συνασπισμού στην Αγγλία, έγιναν σημαντικές περικοπές στην εκπαίδευση. Αυτές περιλάμβαναν, για παράδειγμα, την κατάργηση του «επιδόματος υποστήριξης της εκπαίδευσης» (Education Maintenance Grant, EMA), το οποίο αφορούσε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, αλλά και του αντίστοιχου της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Νομάδων προς τις οικογένειες Τσιγγάνων και νομάδων. Κατά συνέπεια, οι περισσότερες κοινότητες που επωφελούνταν σημαντικά από τέτοιες επιχορηγήσεις, και ιδιαίτερα οι περιθωριοποιημένες, δέχονται μεγάλο πλήγμα στον τομέα της εκπαίδευσης. Σήμερα υπάρχει ένας μικρός αριθμός Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Νομάδων που εξακολουθεί να λαμβάνει χρηματοδότηση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2012, όμως, η κυβέρνηση εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τη βελτίωση των χαμηλών επιδόσεων των παιδιών από ευάλωτες και λιγότερο ευνοημένες ομάδες, δηλώνοντας ότι θα επενδύσει 201 εκατομμύρια λίρες για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, πράγμα που περιλαμβάνει και κοινότητες όπως οι Τσιγγάνοι, οι Ρομά και οι νομάδες. 

Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη χρηματοδότηση για να «αγοράσουν» υποστήριξη ή συμβουλές από ειδικούς, να προσλάβουν επιπλέον εκπαιδευτικούς ή βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ή να ενισχύσουν τις κοινότητες με στόχο την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε Τσιγγάνους/ες, Ρομά ή νομάδες μαθητές και μαθήτριες. Εφόσον το επιθυμούν οι σχολικές επιτροπές, τη χρηματοδότηση μπορούν να τη διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές, έτσι ώστε να παρέχονται υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης στις κεντρικές εθνικές μειονότητες και τους νομάδες. (CLG, 2012: 7)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η συμμετοχή των παιδιών Τσιγγάνων και νομάδων στο δημοτικό. Ωστόσο, η φοίτηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τη μετάβαση στο γυμνάσιο. 

Οι Τσιγγάνοι/ες, Ρομά και νομάδες μαθητές και μαθήτριες εμφανίζουν τη χειρότερη εικόνα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ομάδα που ανήκει σε εθνική μειονότητα, και τα εθνικά στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν σημαντική πτώση του αριθμού εγγραφών τους από το δημοτικό στο γυμνάσιο (ό.π.: 8).

Σύμφωνα με την παράγραφο 444 (6) της Εκπαιδευτικής Πράξης του 1996, οι οικογένειες Τσιγγάνων και νομάδων μπορούν να αποφύγουν τη δίωξη για μη φοίτηση των παιδιών τους στο σχολείο. Πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ασχολούνται με το εμπόριο, κάτι που απαιτεί να ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο, ότι το παιδί τους είναι εγγεγραμμένο σε κάποιο σχολείο και φοιτά όσο συχνά μπορεί, καθώς και ότι κάθε παιδί άνω των 6 ετών παρακολούθησε τουλάχιστον 200 πρωινά ή απογευματινά μαθήματα στο σχολείο την προηγούμενη χρονιά (CLG, 2012: 9). Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα παιδιά Τσιγγάνων και νομάδων παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό σχολικού αποκλεισμού συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι κοινότητες αυτές εξακολουθούν να βιώνουν τον ρατσισμό και την εχθρότητα σε μόνιμη βάση από τις κοινότητες των μη νομάδων (Greenfields, Home, Cemlyn, Bloxsom & Lishman, 2007), ενώ εκδηλώνεται και μεγάλη δυσπιστία απέναντί τους από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (Mason, Hughes, Hek, Spalek & Ward, 2009).

Ορολογία

Πολλά προβλήματα προκύπτουν σχετικά με το πώς ορίζονται οι ομάδες Τσιγγάνων, νομάδων και Ρομά. Οι όροι είναι αμφιλεγόμενοι και συχνά παρατηρούνται ποικίλες χρήσεις τους. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ομάδων Τσιγγάνων, νομάδων και Ρομά στην Ευρώπη. Στην Αγγλία, οι όροι Τσιγγάνος και νομάδας χρησιμοποιούνται συνήθως για να περιγράψουν τα άτομα που έχουν διαφορετική καταγωγή αλλά προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο (ιρλανδική, σκοτσέζικη, ουαλική ή αγγλική), ή αυτούς που προσδιορίζονται ως Bargees, Showmen και New Age. Ο όρος Ρομά χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράψει Τσιγγάνους που κατάγονται από την Ανατολική Ευρώπη. Για τις ανάγκες αυτού του κειμένου, χρησιμοποιούνται οι όροι «Τσιγγάνοι και νομάδες» για να περιγράψουν τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, τα οποία αυτοπροσδιορίστηκαν ανεξαιρέτως ως Τσιγγάνοι και νομάδες αγγλικής καταγωγής.

Μεθοδολογία

Όπως σημειώθηκε ήδη παραπάνω, τα εμπειρικά δεδομένα αυτής της εργασίας βασίζονται σε συνεντεύξεις με δεκαπέντε Τσιγγάνες και νομάδες μητέρες. Η επαφή μαζί τους έγινε μέσω της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Νομάδων, η οποία συνδεόταν με το δημοτικό και το γυμνάσιο μιας μεικτής 
αγροτικής περιοχής στη νότια ακτή της Αγγλίας όπου κατοικούν οικογένειες μεσαίας και εργατικής τάξης. Σ’ ένα σημείο αυτής της τοποθεσίας βρίσκεται ένα μικρό κτήμα με δημοτικές κατοικίες, ενώ σε μια άλλη περιοχή υπάρχουν πολλές μονοκατοικίες. Στο δημοτικό σχολείο φοιτούν τα παιδιά της περιοχής και κάποια ακόμα από πιο έξω. Δηλαδή, κυρίως υπάρχουν λευκοί μαθητές και μαθήτριες, αλλά κι ένας μικρός αριθμός παιδιών από εθνικές μειονότητες. Στο γυμνάσιο τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Φοιτούν παιδιά από την ευρύτερη περιοχή, κυρίως λευκής βρετανικής καταγωγής, και πολύ λιγότερα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες.

Στην έρευνα αυτή, η Susie,[footnoteRef:14] η επικεφαλής της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Νομάδων, λειτούργησε σαφώς ως θεματοφύλακας και υπήρξε ο βασικός κρίκος ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες, διευκολύνοντας την επαφή με την ερευνήτρια. Με σύστησε στους διευθυντές και των δύο σχολείων και στη συνέχεια με οδήγησε στον τόπο διαμονής των Τσιγγάνων και νομάδων και με σύστησε στις οικογένειες. Γνώρισα όλες τις μητέρες, είτε μόνες τους είτε με τους συζύγους τους, καθώς και άλλα μέλη της στενής ή της ευρύτερης οικογένειάς τους. Πολλοί/ές νόμισαν ότι ήμουν δασκάλα, ενώ άλλοι/ες με αντιμετώπισαν καχύποπτα θεωρώντας ότι ερχόμουν από κοινωνικές υπηρεσίες και αμφιβάλλοντας αρχικά για τις προθέσεις μου. Ωστόσο, όταν εξήγησα τους λόγους για τους οποίους έκανα την έρευνα, συμμετείχαν με χαρά και καλοδέχτηκαν την ευκαιρία να μιλήσουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους, ιδιαίτερα αν ένιωθαν ότι η 
έρευνα θα συνέβαλε σε κάποιες αλλαγές στα σχολεία και στα γενικά στερεότυπα που συνδέονται με την κοινότητά τους. [14:  Όλα τα ονόματα είναι ψευδώνυμα.] 


Οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν ψηφιακά και στη συνέχεια μεταγράφηκαν. Μόνο τέσσερις μητέρες δεν ήθελαν να καταγραφούν, ενώ πολλές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία και άλλων μελών της ευρύτερης οικογένειας ή φίλων. Αυτό προκάλεσε διαφορετικού τύπου προβλήματα κατά τη διαδικασία μεταγραφής αλλά και κατά την ανάλυση των δεδομένων. Σε όλες τις συμμετέχουσες εξηγήθηκε η μορφή και το περιεχόμενο της έρευνας και τους δόθηκε η δυνατότητα να αποσυρθούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς εξηγήσεις, αν το θελήσουν. Η ερευνήτρια διαβεβαίωσε τις γυναίκες ότι θα διατηρούνταν η ανωνυμία τους και ότι τα στοιχεία τους θα παρέμεναν εμπιστευτικά, κάτι για το οποίο πολλές ανησυχούσαν. Δεν ήθελαν να αναγνωριστούν, φοβούμενες αντίποινα. Πολλές μητέρες που δεν ήξεραν να διαβάζουν ή να γράφουν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους προφορικά, ενώ όσες γνώριζαν ανάγνωση υπέγραψαν μια γραπτή συγκατάθεση.

Πραγματοποιήθηκαν εις βάθος συνεντεύξεις (in-depth interviews), που συχνά περιγράφονται ως ένας «διάλογος» ανάμεσα στον/στην ερευνητή/ρια και τον/τη συμμετέχοντα/ουσα (McCraken, 1988· Rubin & Rubin, 2005). «Ο σκοπός αυτού του τύπου συνέντευξης είναι να ακούς τι έχει να πει ο/η συμμετέχων/ουσα με τις δικές του/της λέξεις, με τη δική του/της φωνή, στη δική του/της γλώσσα και αφήγηση» (Lichtman, 2010: 143). Ο ρόλος του/της ερευνητή/ριας είναι κρίσιμος, ιδίως όταν έχει να κάνει με ευαίσθητες, δυσπρόσιτες ομάδες. Δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός/ή (Mehra, 2002) και επιπλέον είναι σημαντικό να εξετάζει αυτόν τον ρόλο του/της στην ερευνητική διαδικασία (Breuer & Roth, 2003). Εδώ ο αναστοχασμός είναι απαραίτητος και περιλαμβάνει μια πορεία αυτο-εξέτασης η οποία κατευθύνεται από τις σκέψεις και τις ενέργειες του ερευνητή ή της ερευνήτριας (Russell & Kelly, 2002). Αναστοχασμός σημαίνει κριτική σκέψη πάνω στην ερευνητική διαδικασία από τον/την ερευνητή/ρια, κάτι που ενεργοποιείται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έρευνα πεδίου (Creswell, 1997). Στην έρευνά μου με τις Τσιγγάνες και νομάδες γυναίκες ήταν σημαντικό να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους. Αρχικά έδειξαν καχυποψία απέναντι στις προθέσεις μου, καθώς αυτόματα υπέθεσαν ότι ερχόμουν από κοινωνική υπηρεσία και ότι έμπαινα στα σπίτια τους με σκοπό να κρίνω τη ζωή τους. Αποκάλυψα τις προσωπικές μου εμπειρίες με κοινότητες Τσιγγάνων και νομάδων για αρκετά χρόνια και μοιράστηκα μαζί τους πτυχές της ζωής μου, όπως προσωπικές εμπειρίες μου που αφορούσαν ρατσισμό και περιθωριοποίηση. Έτσι, κατάφερα να καλλιεργήσω σχέση εμπιστοσύνης με τις συμμετέχουσες και τους εξήγησα ότι η έρευνα ήταν μια συμμετοχική διαδικασία, ότι ήταν έρευνα «με» αυτές και όχι «πάνω» σ’ αυτές (επίσης βλ. Bhopal, 2011). Όσο περισσότερο αποκάλυπτα τις δικές μου εμπειρίες, τόσο περισσότερο ανοιχτές και ειλικρινείς ήταν οι απαντήσεις των γυναικών σχετικά με τον ρατσισμό, τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης Νομάδων χρησιμοποιήθηκε ως θεματοφύλακας στην έρευνα. Μέσω αυτής ήταν εφικτή η πρόσβαση, και επίσης έπαιξε ξεκάθαρο και σημαντικό ρόλο ώστε να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των συμμετεχουσών. Έδειξε αφοσίωση και λειτούργησε προστατευτικά προς τις κοινότητες των Τσιγγάνων και νομάδων, με τις οποίες εργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι θεματοφύλακες επιτελούν καίριο ρόλο όσον αφορά την επίτευξη της πρόσβασης στην ομάδα-στόχο· άλλοτε τη διευκολύνουν, άλλοτε την εμποδίζουν. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι θεματοφύλακες μπορούν ακόμη και να ζητήσουν από τον/την ερευνητή/ρια να αλλάξει την κατεύθυνση της έρευνας αν δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με ό,τι προτείνει (Morrison, 2006). Κατά τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας υπάρχουν πολλά προφανή ζητήματα: η διαδικασία επίτευξης της πρόσβασης, η άδεια από τα σχολεία, άτομα που είναι πρόθυμα να συμμετέχουν αλλά και σχολεία που δεν επιθυμούν να κοινοποιήσουν πληροφορίες που τα αφορούν (ό.π.). Όλα αυτά έχουν σημαντική επίδραση στον/στην ερευνητή/ρια και στην όλη διαδικασία.

Στη διάρκεια της έρευνάς μας προέκυψαν και ηθικά ζητήματα. Πολλές συμμετέχουσες ανησυχούσαν για το ευαίσθητο θέμα της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας. Η ερευνήτρια τις διαβεβαίωσε ότι θα διατηρούνταν η ανωνυμία τους, ότι τα στοιχεία τους θα παρέμεναν εμπιστευτικά καθ’ όλη τη διαδικασία και ότι τα σχολεία και ο τόπος τους δεν θα αποκαλύπτονταν.

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση μεθόδων της θεμελιωμένης θεωρίας και με την παραγωγή κωδίκων και θεμάτων από αυτά (Charmaz, 2006). Βασική υπόθεση ότι η θεωρία προκύπτει από τα δεδομένα και είναι συνέπεια της συλλογής και της ανάλυσής τους. Κατά την κωδικοποίησή τους, αναπτύχθηκαν οι κατηγορίες μέσω των οποίων προέκυψε η θεμελιωμένη θεωρία. Η ανάλυση των δεδομένων από τις συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια και μετά τη συλλογή τους. Εντοπίστηκαν τμήματα των δεδομένων ούτως ώστε να αναδειχτούν ομοιότητες και να οριστούν αντίστοιχοι κώδικες για να γίνει η ανάλυση.

Περιθωριοποίηση, ρατσισμός και αποκλεισμός

Πολλές μητέρες μίλησαν για τον ρατσισμό που βίωναν καθημερινά τα παιδιά τους (όπως κι οι ίδιες ως μέλη οικογενειών Τσιγγάνων και νομάδων). Παρόλο που ήξεραν ότι τα παιδιά τους μπορεί να έπεφταν θύματα ρατσισμού στο σχολείο, εξακολουθούσαν να αναγνωρίζουν την αξία της εκπαίδευσης. Η Teresa, που είχε τέσσερα παιδιά στο δημοτικό, ήταν πολύ ανήσυχη για κάποιες από τις εμπειρίες τους στο σχολείο.

Τα δικά μου [παιδιά] έρχονται πάντα σπίτι και μου λένε τι τους είπαν τα άλλα παιδιά και πιο συχνά τα λένε «pikey»[footnoteRef:15] ή κάτι τέτοιο. Λένε ότι είναι βρόμικα και λένε ότι δεν ενδιαφέρονται για το σχολείο, αλλά τι ξέρουν αυτά; [15:   Υβριστικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για τους Τσιγγάνους και νομάδες ιρλανδικής καταγωγής.] 


Η Marta ένιωθε παρόμοια. Εκτιμούσε την αξία της εκπαίδευσης, αλλά ανησυχούσε για το τι έπρεπε να βιώσουν τα παιδιά της για να λάβουν αυτή την εκπαίδευση στο σχολείο.

Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν μια μόρφωση, ξέρουμε ότι είναι σημαντικό τώρα και ξέρουμε ότι πηγαίνουν στο σχολείο και τα βρίζουν. Στην αρχή τα παίρναμε από το σχολείο, αλλά ύστερα σκεφτήκαμε «γιατί να το κάνουμε αυτό;». Κι έτσι, πήγαμε και παραπονεθήκαμε και τα στείλαμε στο σχολείο. Τα παιδιά μας έχουν κι αυτά δικαίωμα να πάνε σχολείο.

Πολλές μητέρες εξήγησαν την αξία της εκπαίδευσης σ’ έναν κόσμο με λίγες οικονομικές ευκαιρίες για τις νομαδικές οικογένειες.

Παλιά είχαμε πολλή δουλειά και ταξιδεύαμε μακριά και δουλεύαμε σκληρά, αλλά τώρα δεν υπάρχει δουλειά. Πού είναι τώρα η δουλειά; Κι αν υπάρχει, πολλοί από μας πάνε να τη βρουν. Γι’ αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια και να σκεφτόμαστε ότι μια μέρα τα παιδιά μας μπορεί να χρειάζεται να ξέρουν να διαβάζουν ένα βιβλίο για να βρουν δουλειά και να βγάλουν το ψωμί τους.

Οι μητέρες αναγνώρισαν την ανάγκη να «πηγαίνουν με το ρεύμα των καιρών», ενώ την ίδια στιγμή είχαν υπόψη τους ότι τα παιδιά τους θα εξακολουθούσαν να υποφέρουν από τον ρατσισμό και τις διακρίσεις.

Θέλουμε να πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά μας, αλλά ξέρουμε ότι πάντα θα έχουν τον ρατσισμό, γιατί δεν μας δέχονται ποτέ στην κοινωνία. Δεν μας βλέπουν σαν να ανήκουμε εδώ, γι’ αυτό πρέπει ν’ αγωνιζόμαστε συνέχεια για να μπορούν τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο σχολείο και να μαθαίνουν, κι όχι να έχουν τον ρατσισμό όλη την ώρα.

Προηγούμενη έρευνα δείχνει ότι, όταν οι Τσιγγάνοι και νομάδες γονείς ξέρουν πως τα παιδιά τους έχουν πέσει θύματα ρατσισμού στο σχολείο, συνήθως τα στέλνουν σε άλλο σχολείο ή τα εκπαιδεύουν στο σπίτι με 
ιδιαίτερα μαθήματα (Myers, 2012). Ωστόσο, σύμφωνα μ’ αυτή τη νεότερη έρευνα, πολλές μητέρες εξακολουθούσαν να θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για να μορφωθούν, παρόλο που ξέρουν ότι έχουν πέσει θύματα ρατσισμού. Αντί να τα πάρουν από το σχολείο, πήγαν οι ίδιες εκεί και εξέφρασαν επίσημα τα παράπονά τους, και μάλιστα ξαναπήγαν για να ελέγξουν αν τα παράπονα αυτά είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη. Χρησιμοποίησαν τα δίκτυα στήριξης μέσα από τις κοινότητές τους ώστε να εξασφαλίσουν ότι απευθύνονταν στο σχολείο με τρόπο τέτοιο που θα εισακούγονταν και με απώτερο στόχο να γίνουν τελικά αλλαγές στην εκπαίδευση των παιδιών.

Αντεπίθεση: Παράγοντες αλλαγής

Οι μητέρες μίλησαν για το πώς κατάφεραν να απευθυνθούν στους/στις εκπαιδευτικούς και στα μέλη της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Νομάδων για να παραπονεθούν και για να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα αντιμετωπίζονταν όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Η κυρία Jones περιέγραψε ένα ρατσιστικό περιστατικό σε βάρος του γιου της Jack, που ξεκίνησε με βρισιές και οδήγησε σε ξυλοδαρμό. Είχε αναστατωθεί πολύ. Ο σύζυγός της είχε χάσει την ψυχραιμία του και ήθελε να πάρει τον Jack από το σχολείο. Αλλά εκείνη δεν ήθελε να αντιδράσει μ’ αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, μίλησε σε άλλες μητέρες της περιοχής και άρχισαν να υποστηρίζουν η μία την άλλη. Έτσι, η κυρία Jones έγινε εκπρόσωπος ολόκληρης της κοινότητας.

Πολλές φορές φοβέριζαν κι έβριζαν τον γιο μου επειδή είναι Τσιγγάνος. Μαζεύονταν τα άλλα παιδιά κι άρχιζαν να τον πειράζουν. Ο άντρας μου θύμωνε και ήθελε να πάει και να τους συγυρίσει, αλλά του είπα να ηρεμήσει και ότι θα δω εγώ τι θα κάνω. Μια μάνα εδώ στην περιοχή ξέρει τη γυναίκα από την Υπηρεσία και πήγα να της μιλήσω και πήγαμε κι οι δυο στο σχολείο και είπαμε ότι έπρεπε να βρουν μια λύση και βρήκαν.

Το σχολείο προθυμοποιήθηκε αμέσως να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και είπε στην κυρία Jones ότι ο γιος της δεν θα έπεφτε ξανά θύμα σχολικού εκφοβισμού. Όμως, η άσχημη συμπεριφορά συνεχίστηκε. Η κυρία Jones πήγε πάλι στο σχολείο, αλλά αυτή τη φορά με άλλες πέντε μητέρες. Οι γυναίκες ήταν ανένδοτες ότι δεν θα άφηναν τα παιδιά τους να υποστούν άλλες τέτοιες επιθέσεις. Έτσι, το σχολείο τις πήρε σοβαρά υπόψη.

Νομίζω ότι επειδή ήμασταν πολλές αποφάσισαν ότι έπρεπε να μας ακούσουν κι έτσι έκαναν κάτι για τη συμπεριφορά. Ήξεραν ότι το λέγαμε και το εννοούσαμε ότι δεν θα αφήναμε να φοβίζουν τα παιδιά μας.

Μετά απ’ αυτό το περιστατικό, η κυρία Jones αποφάσισε ότι ήθελε να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Γράφτηκε σε μια τάξη ενηλίκων, με αρκετές άλλες Τσιγγάνες και νομάδες μητέρες, θεωρώντας ότι αυτός ήταν ο δρόμος προς τα εμπρός ώστε να στηρίξει τον γιο της αλλά και όλες οι μητέρες να στηρίξουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα κέρδιζαν τον σεβασμό των εκπαιδευτικών και θα ήταν σε θέση να επηρεάσουν την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Κοινότητες και στήριξη

Η ιδέα της κοινότητας έχει κεντρική θέση στις κοινωνιολογικές αναλύσεις και την κοινωνιολογική σκέψη. Ο Bauman (2001) ισχυρίζεται ότι η κοινότητα είναι κάτι που λαχταρούμε και που έχει χαθεί στη σημερινή κοινωνία. Είναι κάτι το εύθραυστο που έχει εκλείψει σ’ έναν κόσμο όπου κυριαρχεί ο ατομικισμός. Όπως τονίζουν οι Lee & Newby (1983: 57), το ότι οι άνθρωποι ζουν ο ένας κοντά στον άλλο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι μέλη μιας κοινότητας. Αντίθετα, η φύση των σχέσεων που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία ανήκουν καθορίζουν εάν είναι στην πραγματικότητα μέλη μιας κοινότητας.

Τα δίκτυα θεωρούνται σημαντικό κομμάτι της κοινότητας, όπως δηλώνει ο Putnam (2000: 274). 

Για τους/τις περισσότερους/ες από μας, η βαθύτερη αίσθηση του ανήκειν συνδέεται με τα πιο στενά κοινωνικά μας δίκτυα, ιδίως την οικογένεια και τους φίλους. Πέρα απ’ αυτή την περίμετρο βρίσκονται η δουλειά, η εκκλησία, η γειτονιά, η ζωή μας ως πολιτών και μια ποικιλία άλλων «ασθενών δεσμών».

Εκτός από το ότι μας βοηθούν να οικοδομούμε μια αίσθηση του εαυτού μας και της ατομικότητάς μας, αυτές οι ανεπίσημες σχέσεις «μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τις απαιτήσεις και τα απρόοπτα της καθημερινής ζωής» (Allan, 1996: 2). «Η κοινότητα παίζει έναν κρίσιμο συμβολικό ρόλο, καθώς δημιουργεί στον άνθρωπο την αίσθηση του ανήκειν» (Crow & Allan, 1994: 6). Ο Cohen (1985) εξέτασε τις πτυχές τού ανήκειν και της προσήλωσης και ισχυρίστηκε ότι οι κοινότητες προσεγγίζονται καλύτερα ως «κοινότητες νοήματος», καθώς βασίζονται στην αντίληψη των μελών όσον αφορά τη ζωτικότητα της κουλτούρας της: «Οι άνθρωποι χτίζουν την κοινότητα συμβολικά, καθιστώντας την καταφύγιο και δεξαμενή νοήματος, σημείο αναφοράς της ταυτότητάς τους» (Cohen, 1985: 118).

Πολλές μητέρες μίλησαν για το τι είδους στήριξη έλαβαν η μία από την άλλη, αλλά και από την κοινότητά τους. Ένιωθαν ότι ανήκουν στην κοινότητα και ότι έχουν αλληλοϋποστήριξη ως προς την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Ζούμε όλες μαζί σ’ αυτό το μέρος και πρέπει να φροντίζουμε η μία την άλλη. Αποφασίσαμε ότι θα το καταφέρουμε μόνο αν δουλεύουμε μαζί, σαν ομάδα. Έτσι, όλες προσέχουμε η μία την άλλη, συνέχεια. Αποφασίσαμε ότι θα συνεργαζόμαστε με το σχολείο για να μπορέσουν να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα.

Οι μητέρες συνειδητοποίησαν ότι μπορούσαν να εμπιστεύονται η μία την άλλη, αλλά και την κοινότητά τους. Αυτό τις γέμισε αυτοπεποίθηση, ώστε να εξελιχθούν σε παράγοντες αλλαγής ως προς την εκπαίδευση των παιδιών τους. Έτσι, για παράδειγμα, άρχισαν να επισκέπτονται το σχολείο και να πηγαίνουν όλες μαζί σε συγκεντρώσεις γονέων.

Όταν πηγαίνουμε μαζί, βλέπουμε όλες την ίδια ώρα τους δασκάλους και τις δασκάλες. Κι όταν αρχίζουν να λένε κάτι κακό για τα παιδιά μας, ότι συνέχεια τσακώνονται ή ότι δεν θέλουν να μάθουν, μπορούμε να τους απαντήσουμε και να πούμε ότι δεν είναι έτσι.

Ακόμη, οι μητέρες ανέφεραν ότι σε πολλές συναντήσεις οι εκπαιδευτικοί κράτησαν αρνητική και επικριτική στάση απέναντι στα παιδιά τους, υποστηρίζοντας ότι δεν ήθελαν να μάθουν.

Οι δάσκαλοι κι οι δασκάλες μάς λένε πάντα ότι τα παιδιά μας δεν θέλουν να μάθουν, και δεν καταλαβαίνουν ότι μόνο αυτό θέλουμε, να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν θέλουμε να πάνε στο πανεπιστήμιο. Οι νομάδες δεν το κάνουν αυτό. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν οι δάσκαλοι.

Οι μητέρες και τα παιδιά τους είχαν την αίσθηση του ανήκειν, έτρεφαν δεσμούς με την κοινότητα. Όταν τα παιδιά δέχονταν ρατσιστική συμπεριφορά, η κοινότητα πρόσφερε αίσθημα ασφάλειας απέναντι στον έξω κόσμο. Μαρτυρίες δείχνουν ότι οι οικογένειες Τσιγγάνων και νομάδων εξακολουθούν μέσω των δικών τους δικτύων να βιώνουν την αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν (Myers, 2012). Οι ίδιες οι μητέρες λειτούργησαν ως φορείς αλλαγής για τα παιδιά. Κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα είδος συλλογικής εξουσίας στηρίζοντας η μία την άλλη σε μια κοινωνία όπου τόσο αυτές όσο και τα παιδιά τους εξακολουθούσαν να βιώνουν περιθωριοποίηση και αποκλεισμό.

Συμπεράσματα

Σ’ αυτό το κείμενο διερευνήθηκαν απόψεις Τσιγγάνων και νομάδων μητέρων που ζουν σε μια περιοχή στη νότια ακτή της Αγγλίας. Σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, υποστηρίζεται ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βιώνουν ρατσισμό και διακρίσεις σε καθημερινή βάση εντός και εκτός σχολείου. Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα και προηγούμενων ερευνών (Bhopal & Myers, 2008· Myers et al., 2010). Όταν το σχολείο κατάφερνε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα περιστατικά, οι μητέρες το εμπιστεύονταν και συνέχιζαν να στέλνουν τα παιδιά τους. Σε άλλες περιπτώσεις, αντιμετώπιζαν την κατάσταση από κοινού με άλλες μητέρες της περιοχής. Αρκετές πήγαιναν στο σχολείο ως ομάδα και έτσι ένιωθαν ότι είχαν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τον/τη διευθυντή/ρια και τους/τις εκπαιδευτικούς. Ύστερα από την παρέμβαση των μητέρων, το σχολείο ενεργούσε και χειριζόταν τα προβλήματα ρατσισμού και διακρίσεων. Αυτή η εργασία δείχνει ότι δεν ισχύει η επικρατούσα άποψη πως δεν θέλουν οι Τσιγγάνες και νομάδες μητέρες να συνεχίζουν τα παιδιά τους το σχολείο μετά το δημοτικό. Αντίθετα, ζητούσαν πλήρη εκπαίδευση. Λίγες είπαν ότι ήθελαν να μάθουν τα παιδιά τους μόνο να διαβάζουν και να γράφουν, ενώ πολλές εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχιστεί η εκπαίδευσή τους. Για παράδειγμα, μια μητέρα είπε: 

Θέλω τα παιδιά μου να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν και να μορφωθούν και θέλω να συνεχίσουν στο γυμνάσιο για να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Πρέπει να πάνε γυμνάσιο και να μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνα τους. Σήμερα είναι σημαντικό τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο. Δεν ήταν έτσι, αλλά αλλάζουν οι καιροί. Πολλές οικογένειες νομάδων θέλουν να μπορούν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στη δουλειά και να έχουν μια καλή δουλειά, γι’ αυτό πρέπει να έχεις προχωρήσει στο σχολείο.

Πολλές μητέρες αναγνώρισαν ότι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων στη νομαδική εργασία, τα παιδιά τους θα είχαν λιγοστές ευκαιρίες στο μέλλον να κερδίσουν το ψωμί τους από τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Έτσι, έπαιζαν οι ίδιες ενεργό ρόλο ως προς την εκπαίδευσή τους. Τα στήριζαν στο σπίτι, αλλά δραστηριοποιούνταν και στο σχολείο, διεκδικώντας την αλλαγή στην εκπαίδευσή τους. Παρόλο που κάποιες δεν ήξεραν ανάγνωση και γραφή, ωστόσο ενθάρρυναν τα παιδιά τους να μελετούν για το σχολείο και πολλές φορές πλήρωναν και ιδιαίτερα μαθήματα για να τα βοηθήσουν. Μ’ αυτή την έννοια, έβλεπαν τη μακροπρόθεσμη αξία που θα μπορούσε να προσφέρει η εκπαίδευση στα παιδιά. 

Παρόλο που εγώ δεν έχω πάει σχολείο, προσπαθώ και βοηθώ τα παιδιά να τα πηγαίνουν καλά στο σχολείο, γιατί ξέρω ότι θα πρέπει να πάνε και να βρουν δουλειές. Κι όταν μπορούμε, μερικές φορές πληρώνω κάποιο δάσκαλο ή κάποια δασκάλα να έρθει και να τα βοηθήσει με τα μαθήματα ή αν 
έχουν να δώσουν εξετάσεις. 

Οι μητέρες είχαν συνειδητοποιήσει ότι στις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες τα παιδιά τους έπρεπε να λάβουν ένα είδος εκπαίδευσης ούτως ώστε να μπορέσουν να προοδεύσουν στην αγορά εργασίας και να βγάλουν το ψωμί της οικογένειας. Σε άλλες περιπτώσεις, οι μητέρες επέτρεπαν στις κόρες τους να μην κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αν είχαν διάβασμα για το σχολείο. 

Αν η Aimee [κόρη] έχει να κάνει τα μαθήματά της, της λέω να τα κάνει γιατί ξέρω ότι είναι σημαντικό να έχει τους βαθμούς της για να βρει τουλάχιστον καμιά δουλειά. Οι δουλειές του σπιτιού μπορούν να περιμένουν.

Οι Τσιγγάνες και νομάδες μητέρες ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών τους διατηρώντας ενεργητικό και ηγετικό ρόλο στη ζωή τους και κυνηγώντας ευκαιρίες για τη μόρφωσή τους. Υπερασπίζονται τα παιδιά τους και τα ενθαρρύνουν να συνεχίσουν ακόμη και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Khambhaita & Bhopal, 2013). Επειδή οι ενέργειές τους συχνά θεωρούνται εχθρικές και αντίθετες στις επιθυμίες των σχολείων, αυτά συχνά τις αγνοούν ή δεν τις παίρνουν στα σοβαρά (σε σύγκριση, για παράδειγμα, με μη Τσιγγάνες και μη νομάδες γυναίκες της μεσαίας τάξης). 
Ωστόσο, οι Τσιγγάνες και νομάδες μητέρες θέλουν τα παιδιά τους να έχουν ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Τα υπερασπίζονται και τα προετοιμάζουν να επιβιώσουν σε ρατσιστικά, εχθρικά περιβάλλοντα τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο (Chapman & Bhopal, 2013).

Για να εφαρμόσουν ενταξιακές πρακτικές, τα σχολεία πρέπει να δουν πώς μπορούν να στηρίξουν καλύτερα τις οικογένειες που πέφτουν θύματα ρατσισμού και διακρίσεων σε καθημερινή βάση, ιδίως εκείνες που παραμένουν περιθωριοποιημένες στην ευρύτερη κοινωνία, όπως οι οικογένειες Τσιγγάνων και νομάδων.
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Η έννοια της διαλογικότητας: Από τη θεωρία στη σχολική πράξη 

Το παρόν κείμενο μέσα από την κριτική ανάγνωση της σχετικής βιβλιογραφίας και τη σκιαγράφηση του κυρίαρχου γλωσσοδιδακτικού λόγου,[footnoteRef:16] δηλαδή την παρουσίαση κάποιων βασικών θέσεων που προσδιορίζουν την έννοια του σχολικού γραμματισμού στην ελληνική πραγματικότητα και νοηματοδοτούν τις προτεινόμενες από τα γλωσσικά εγχειρίδια πρακτικές καλλιέργειας της γλωσσικής και κειμενικής ικανότητας των μαθητών/ριών, επιχειρεί να διαγράψει ένα διαφορετικό πλαίσιο παραδοχών, έναν εναλλακτικό λόγο για τη γλωσσική διδασκαλία. Θέτοντας στο επίκεντρο την μπαχτινιανή έννοια της διαλογικότητας (Bakhtin, 1981, 1986), ο λόγος αυτός διαπλέκει κυρίαρχες οπτικές με φωνές και νοήματα από τις τοπικές κοινότητες, με στόχο να δημιουργηθούν στις σχολικές τάξεις εγγράμματες διαδικασίες που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών/ριών και κυρίως αυτών που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Τα ειδικά στοιχεία του λόγου αυτού συζητούνται στο παρόν κείμενο. Ανάμεσα στα κεντρικά προς διερεύνηση ερωτήματα (θεωρητικά και παιδαγωγικά) είναι τα εξής: Πώς ορίζεται η έννοια της διαλογικότητας στη γλωσσοδιδακτική βιβλιογραφία; Τι σηματοδοτεί η αξιοποίησή της σε ετερογενείς σχολικές τάξεις, δηλαδή σε τάξεις με μεικτό μαθητικό πληθυσμό;  [16:  	Η διάκριση σε texts και Discourses (κείμενα και Λόγους) αξιοποιείται κυρίως από κριτικά προσανατολισμένες μελέτες της γλώσσας και επικοινωνίας. Ο όρος Λόγος (με Λ κεφαλαίο) χρησιμοποιείται για να δηλώσει ευρύτερες ιδεολογικές παραδοχές που διαποτίζουν τη γλωσσική χρήση σε τοπικά πλαίσια. Αν και στη βιβλιογραφία ο όρος απαντά με μικρό αλλά και κεφαλαίο αρχικό γράμμα, κατά τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί η χρήση του μικρού λ. Η επιλογή αυτή υιοθετείται και στο παρόν κείμενο. ] 


H έννοια της διαλογικότητας έχει μεταφραστεί στη γλωσσοδιδακτική βιβλιογραφία μ’ έναν εξαιρετικά στενό τρόπο, που κυρίως επικεντρώνεται στις επικοινωνιακές στρατηγικές –στον διάλογο– διαμέσου των οποίων ο/η εκπαιδευτικός συνομιλεί με τα παιδιά (Mercer & Littleton, 2007). Το παρόν κείμενο επιχειρεί πρώτον να αναδείξει μια ευρύτερη οπτική της έννοιας αυτής, που στηρίζεται στη διαλεκτική σχέση των νοημάτων που δομούνται στις σχολικές κοινότητες με τις ιδεολογίες εν λειτουργία στην κοινωνία, και στη συνέχεια να καταδείξει τις παιδαγωγικές της συνεπαγωγές. 

Η αξιοποίηση της διαλογικότητας μας βοηθά να σκιαγραφήσουμε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης στις σχολικές τάξεις, που δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον στην ελληνική βιβλιογραφία. Μια πτυχή της έννοιας αυτής αφορά τις συνδέσεις ή τις διακειμενικές 
αλυσίδες (Fairclough, 2003) που δημιουργούνται ανάμεσα σε κείμενα,
 αναγνωστικά και συγγραφικά γεγονότα. Κάθε κείμενο ή εκφώνημα (utterance), σύμφωνα με τον Bakhtin (1981, 1986), είναι διαλογικό, δηλαδή συμμετέχει σαν κρίκος σε μια διαλογική αλυσίδα (Fairclough, 2003) και απαντά σε προηγούμενα και επόμενα κείμενα. Ωστόσο, οι συνδέσεις ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία της αλυσίδας αυτής δεν συνιστούν ουδέτερες επιλογές. Απηχούν γενικότερους γλωσσοδιδακτικούς λόγους που νοηματοδοτούν και διαποτίζουν τις καθημερινές δράσεις των ατόμων. Επομένως η δεύτερη συγκροτησιακή πτυχή της διαλογικότητας αφορά διασυνδέσεις μεταξύ των πρακτικών που δομούνται σε επιμέρους κοινότητες και των ιδεολογικών νοημάτων που βρίσκονται σε ισχύ στην ευρύτερη κοινωνία. 

Με ποιο τρόπο οι δύο αυτές εκφάνσεις της έννοιας της διαλογικότητας μπορούν να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο/η εκπαιδευτικός σε μεικτές σχολικές κοινότητες; Πώς μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τη μαθησιακή διαδικασία και να συμβάλουν στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων λειτουργικού γραμματισμού (π.χ., ανάγνωση και κατανόηση απλών κειμένων); Τα 
ερωτήματα αυτά τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό παιδαγωγικών δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος για την εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Ανατολικής, Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης που υλοποιήθηκε την περίοδο 2010-2014. Μεταξύ άλλων, διερευνήθηκαν τα εξής: Μέσα από ποιες παιδαγωγικές πρακτικές μπορεί το σχολείο να διευκολύνει τη μετάβαση παιδιών Ρομά από τις τοπικές τους κοινότητες, που δεν συνάδουν με την εγγράμματη κουλτούρα του σχολείου, προς τη σχολική κοινότητα; Πώς τα παιδιά αυτά, που θεωρείται ότι απέχουν ή ότι υιοθετούν μια αποστασιοποιημένη οπτική, μπορούν να βοηθηθούν ώστε να εκφράσουν νοήματα μέσα από εργαλεία (γλωσσικά, κειμενικά, πολυσημειωτικά) που προκρίνει το σχολείο ως σημαντικά;

Διαπλέκοντας την κριτική μελέτη της γλωσσικής χρήσης με στοιχεία από κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, που τονίζουν την κοινωνική φύση της μαθησιακής διαδικασίας (Pérez et al., 1998· Rogoff, 1990· Vygotsky, 1978), ο εναλλακτικός –διαλογικά προσανατολισμένος–γλωσσοδιδακτικός λόγος θέτει ως στόχο τη διεύρυνση των γλωσσικών γνώσεων και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/ριών μέσα από την ενεργό εμπλοκή τους σε ποικίλες εγγράμματες δραστηριότητες. Μάλιστα, και σε αντίθεση με κεντρικές παραδοχές του κυρίαρχου λόγου, που συναρτά την αναγνωστική και συγγραφική «απειρία» των παιδιών από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες κυρίως με τις περιορισμένες δραστηριότητες γραμματισμού που υλοποιούνται στο οικογενειακό τους περιβάλλον (Purcell-Gates, 1996· Sénéchal, LeFreve, Thomas & Daley, 1998), η εναλλακτική προσέγγιση τονίζει την ανάγκη να διερευνηθεί και το σχολικό περιβάλλον ως κοινωνικοπολιτισμική κοινότητα και βαθιά πολιτικό πλαίσιο. Θέτει ερωτήματα όπως: Πώς αναδύεται η αναγνωστική επάρκεια ή η συγγραφική ανεπάρκεια των μαθητών/ριών; Ποιο δίκτυο γεγονότων γραμματισμού (Street, 1995, 2005a,b) οργανώνεται στις σχολικές τάξεις και ποια η συμβολή του στη διαμόρφωση των εγγράμματων ταυτοτήτων που προσδίδονται στους μαθητές/ριες; 

Επιπλέον, με αφετηρία προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στην Κριτική Ανάλυση Λόγου (εφεξής ΚΑΛ) και αφορούν τη διαλεκτική σχέση των επιμέρους λεξικογραμματικών επιλογών με ευρύτερα κοινωνικά νοήματα και ιδεολογίες (Fairclough, 1989, 1992, 2003), το παρόν κείμενο για την κατανόηση της ιδεολογικής φύσης του σχολικού γραμματισμού στηρίζεται στην εξής παραδοχή: Οι σχολικές πρακτικές (από τον τρόπο επιλογής κειμένων μέχρι τη διαμόρφωση αναγνωστικών και συγγραφικών συνεδριών) δεν συνιστούν ουδέτερες διαδικασίες, αλλά πολιτικές πράξεις. Αυτές αναδύονται μέσα από τον διάλογο των ατόμων –μαθητών/ριών και εκπαιδευτικών– με κοινωνικά νοήματα, παιδαγωγικούς λόγους και ιδεολογίες που αφορούν τη γλώσσα και τη διδακτική της. Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται πως μέσα από το δίκτυο των κειμένων που επιλέγουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας και μέσα από το είδος των διεπιδράσεων που δομούν, εκπαιδευτικοί και μαθητές/ριες παρέχουν ενδείξεις για το πώς τοποθετούνται απέναντι τόσο στις γνώσεις που συνεισφέρει ο καθένας και η καθεμιά στη σχολική κουλτούρα όσο και στους γλωσσοδιδακτικούς λόγους και γενικότερα στις ιδεολογίες που κυριαρχούν στην κοινωνική πραγματικότητα.

Ποιες είναι οι παιδαγωγικές συνέπειες των θεωρητικών αυτών παραδοχών; Τι είδους αλλαγές εισάγουν σε μεικτές σχολικές κοινότητες; Η κυρίαρχη γλωσσοδιδακτική οπτική θεωρεί ότι η γεφύρωση τοπικής κοινότητας και σχολείου μπορεί να επιτευχθεί απλώς με την ενίσχυση της λογικής του σχολείου και την αυστηρή εφαρμογή μιας άνωθεν προτεινόμενης σειράς οδηγιών. Σε ριζική αντίθεση, ο εναλλακτικός λόγος δίνει έμφαση στην αλλαγή των παραδοσιακών ρόλων και στη διαμόρφωση μαθητών/ριών και εκπαιδευτικών ως κριτικά εγγράμματων υποκειμένων. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, αποσπασματικές ρυθμίσεις δεν επαρκούν. Απαιτείται, πρώτον, αναπλαισίωση του συνόλου των πρακτικών που προτείνουν τα γλωσσικά εγχειρίδια. Αν δεχτούμε ότι τα εγχειρίδια δεν συνιστούν ουδέτερα πλαίσια πληροφοριών για τη γλώσσα, τότε αξίζει να διερευνήσουμε αν αυτά που χρησιμοποιούνται στο ελληνικό περιβάλλον διευκολύνουν ή αποκλείουν την πρόσβαση των μαθητών/ριών (και κυρίως μαθητών/ριών Ρομά αλλά και παιδιών από άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες) σε πτυχές του σχολικού γραμματισμού. 

Δεύτερον, απαιτείται επανασύλληψη του ρόλου του/της εκπαιδευτικού ως δημιουργικού υποκειμένου που μέσα από κύκλους αναστοχαστικών διαδικασιών καλείται να μετασχηματίσει τη μονολογική κουλτούρα της τάξης προς κατευθύνσεις που ενδυναμώνουν τη φωνή όλων των παιδιών. Όπως θα καταδειχτεί παρακάτω, ο διάλογος, με την έννοια της δημιουργικής αλληλεπίδρασης νοημάτων και φωνών, μπορεί να απαντήσει με ικανοποιητικό τρόπο στις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Επιπλέον, μπορεί να διαμορφώσει σκαλωσιές (Sharpe, 2008) που διευκολύνουν και την κατάκτηση των πτυχών λειτουργικού γραμματισμού που προτάσσει το ελληνικό σχολείο. 

Γραμματισμοί και σχολική εκπαίδευση

Oι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία 15 χρόνια στον χώρο της γλωσσοδιδακτικής έχουν διευρύνει σημαντικά τον στόχο της γλωσσικής διδασκαλίας. Η αρχική έμφαση στη γλώσσα ως δομή και χρήση έδωσε τη θέση της στην καλλιέργεια του γραμματισμού (literacy). Ο όρος γραμματισμός αρχικά χρησιμοποιήθηκε –με μια στενή ανάγνωση– για κείμενα και διαδικασίες (π.χ., κατανόηση και παραγωγή κειμένων) που αφορούν τον γραπτό λόγο. Ωστόσο, έκτοτε έχουν αναδυθεί ευρύτερες αναγνώσεις και έχουν προταθεί ποικίλα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν καταδείξει πλέον την κοινωνική φύση του γραπτού αλλά και του προφορικού λόγου. Η αρχική έμφαση στα γλωσσικά χαρακτηριστικά αντικαταστάθηκε από τη διερεύνηση της συλλειτουργίας τους στο πλαίσιο διάφορων πεδίων κοινωνικής ζωής (ή κειμενικών κοινοτήτων). Αναφορά αξίζει να γίνει, π.χ., σε θέσεις που έχουν προταθεί από τον κλάδο των Νέων Σπουδών Γραμματισμού (New Literacy Studies, [Street, 1995, 2005a,b]), οι οποίες οδήγησαν στον επαναπροσδιορισμό του γραμματισμού ως διαδικασίας με ποικίλες εκφάνσεις (π.χ., σχολικός, οικογενειακός, ακαδημαϊκός γραμματισμός/ γραμματισμοί). Οι γραμματισμοί αυτοί απηχούν τρόπους χρήσης της γλώσσας, της ανάγνωσης και της γραφής κοινωνικά και τοπικά σημαίνοντες (Rose & Martin, 2012). Παράλληλα ο νεότερος κλάδος της πολυτροπικής σημειωτικής (Kress & van Leeuven, 2006) πρότεινε μια πιο διευρυμένη προσέγγιση της γλώσσας ως σημειωτικού συστήματος. Μάλιστα, όπως έχει καταδειχτεί, μέσα από τη συλλειτουργία ποικίλων σημειωτικών πόρων (οπτικών αναπαραστάσεων, κεφαλαιογράμματης γραφής, χρώματος, ήχου, διάταξης πληροφοριών κτλ.) δομούνται αναπαραστατικά νοήματα, κοινωνικές σχέσεις και ταυτότητες (Royce & Bowcher, 2007· Unsworth, 2000). 

Ωστόσο, αν και αναδεικνύουν την κοινωνική πλαισίωση της γλώσσας, οι προτάσεις αυτές, δεν απηχούν απαραίτητα ένα κοινό πλαίσιο παραδοχών για τις μαθησιακές διαδικασίες που μπορεί να οργανωθούν με στόχο την καλλιέργεια της ανάγνωσης και της παραγωγής κειμένων (προφορικών και γραπτών, μονοτροπικών και πολυσημειωτικών) σε διάφορα πεδία κοινωνικής δράσης. Δεν είναι σπάνιο, π.χ., να προωθείται η καλλιέργεια πολυσημειωτικών κειμένων σε σχολικά πλαίσια μέσα από δασκαλοκεντρικές πρακτικές και μεταβιβαστικού τύπου λογικές. Ποια οπτική μπορεί επομένως να προσφέρει χρήσιμα εργαλεία για την καλλιέργεια του σχολικού γραμματισμού σε μεικτές σχολικές κοινότητες;

Μια σύνθετη κοινωνικοπολιτισμική σύλληψη της κειμενικής επικοινωνίας διατυπώθηκε από τη Νέα Ρητορική, μια σχολή που έχει διαμορφωθεί στις ΗΠΑ και τον Καναδά (Bazerman, 1988, 2004· Berkenkotter & Huckin, 1995· Prior, 1998· Smart, 2006). Η προσέγγιση αυτή δεν εξετάζει τα κείμενα ή τα κειμενικά είδη ως μεμονωμένες δομές, αλλά ως συστατικά οργανωμένων συνόλων (που έχουν αποδοθεί ως κειμενικό σετ [genre set] ή κειμενικό σύστημα [genre system] [Bazerman, 2004]).[footnoteRef:17] Διαπλέκοντας κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης με εθνογραφικές αναλύσεις των κειμενικών κοινοτήτων, η Νέα Ρητορική προσέγγισε τον γραμματισμό ως κοινωνική πράξη και πρακτική, ως πλέγμα στάσεων, νοημάτων και ταυτοτήτων που δομούνται και αναδομούνται καθώς τα άτομα επικοινωνούν μέσα από κειμενικά είδη. Η μάθηση του γραμματισμού μιας κοινότητας συνιστά σταδιακή διαδικασία οικειοποίησης των κειμενικών της ειδών. Αυτά νοούνται ως εργαλεία κοινωνικής δράσης που χρησιμοποιούν τα μέλη μιας κοινότητας για την οργάνωση της καθημερινής ζωής και πράξης τους.  [17:  Για μια άλλη λογική απόδοσης των σχέσεων μεταξύ των κειμενικών ειδών βλ. σχολή Αυστραλίας (Rose & Martin, 2012), όπου τα κειμενικά είδη του σχολικού γραμματισμού συνδέονται σε «οικογένειες» που συναρτώνται με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα 
(ιστορία, φυσικές επιστήμες κτλ.). 
] 


Τα εργαλεία που προτείνει η Νέα Ρητορική είναι κυρίως εθνογραφικά. Η κατανόηση ωστόσο των ιδεολογικών νοημάτων που δομούνται στις κοινότητες δεν μπορεί να αναδειχτεί αν η εκάστοτε κοινότητα μελετάται 
αποκομμένη από το ευρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο και την αλληλεπίδρασή της με αυτό. Μια τέτοια διαλεκτική οπτική εισάγει η ΚΑΛ (βλ. Wodak & Meyer, 2001): ορίζει τη γλωσσική χρήση ως το αποτέλεσμα επιλογών από ένα σύνολο λόγων που μέσα από την αρμονική τους συνύπαρξη ή την 
αντιθετική τους οργάνωση δομούν αναπαραστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας (Fairclough, 1989, 1992, 2003). Η γλώσσα με την ευρύτερη έννοια –οι επικοινωνιακές στρατηγικές, οι κειμενικές επιλογές, οι τρόποι οργάνωσης πληροφοριών, διάταξης σημειωτικών πόρων κτλ.– δεν εκλαμβάνεται πλέον ως το μέσο για την αναφορά σε μια στατική και παγιωμένη πραγματικότητα, αλλά ως το εργαλείο για τη δόμησή της. Παράλληλα, μέσα από τις γλωσσικές και σημειωτικές αυτές επιλογές επαναπροσδιορίζονται κοινωνικές σχέσεις (φιλίας, ισότητας, απόστασης κτλ.) μεταξύ ομιλητών-συγγραφέων και αποδεκτών.

Οι ποικίλες αυτές προσεγγίσεις της γλώσσας και των κειμενικών ειδών συνέβαλαν στην ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσοδιδακτικών πρακτικών, που σε γενικές γραμμές μπορούν να υπαχθούν στις παιδαγωγικές του λειτουργικού (Baynham, 1995) και κριτικού γραμματισμού (Freire & Macedo, 1987· Kostouli & Stylianou, 2012· Κωστούλη & Στυλιανού, 2013). Κεντρικό στοιχείο διαφοροποίησης είναι η έννοια του κειμένου που προωθεί η κάθε οπτική, και κατ’ επέκταση ο διαφορετικός στόχος που τίθεται για τη γλωσσική διδασκαλία. Στον λειτουργικό γραμματισμό τα κείμενα εκλαμβάνονται ως γλωσσικές και κειμενικές δομές που συντίθεται από επιμέρους στοιχεία τα οποία μπορούν να κατατμηθούν και να διδαχτούν σταδιακά. Αντιθέτως, στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού τα κείμενα συνιστούν ολιστικά γεγονότα, δημιουργικές συνθέσεις ποικίλων σημειωτικών πόρων που λειτουργούν ως φορείς ή ακριβέστερα ως ενδείκτες ιδεολογιών. 

Τι συνεπαγωγές έχουν οι έννοιες αυτές για τη γλωσσοδιδακτική πράξη σε μεικτές σχολικές κοινότητες; Πώς συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της σχολικής ζωής προς κατευθύνσεις πολυφωνικές που συμπεριλαμβάνουν με δημιουργικό τρόπο τα ενδιαφέροντα όλων των παιδιών; Πώς στο πλαίσιο αυτό συνυπάρχουν και συλλειτουργούν ο λειτουργικός και ο κριτικός γραμματισμός; 

Στη συνέχεια, μέσα από μια συστηματική μελέτη των γλωσσικών εγχειριδίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφονται οι βασικές θέσεις της διαλογικής οπτικής. Η πρόταση αυτή συνενώνει τον λειτουργικό και τον κριτικό γραμματισμό με στόχο να καταδείξει πώς η διαπλοκή τους μπορεί να συμβάλει στη ριζική αλλαγή της σχολικής κουλτούρας, έτσι ώστε αυτή να αξιοποιήσει με δημιουργικό τρόπο φωνές και οπτικές που δεν αναγνωρίζονται επαρκώς στην καθημερινή σχολική πράξη. 

Μοντέλα σχολικού γραμματισμού στην ελληνική πραγματικότητα

Στο πρόγραμμά μας για τα παιδιά Ρομά, ως σημείο εκκίνησης για την κατανόηση της φύσης του σχολικού γραμματισμού στην ελληνική εκπαίδευση επιλέξαμε τα γλωσσικά εγχειρίδια (σε συνδυασμό βέβαια με το αναλυτικό πρόγραμμα) και θέσαμε τις εξής ερωτήσεις: Ποιος/Ποιοι είναι ο στόχος/ οι στόχοι της γλωσσικής διδασκαλίας; Βάσει ποιας οπτικής διαρθρώνονται τα γλωσσικά εγχειρίδια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Ακολουθούν μονολογικές προσεγγίσεις δίνοντας έμφαση στην αναπαραγωγή παγιωμένων νοημάτων ή αναδεικνύουν ως ζητούμενο τη δημιουργικότητα των μαθητών/ριών (αλλά και των εκπαιδευτικών); Ποιες δυνατότητες παρέχουν σε μαθητές/ριες από διάφορες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (παιδιά αλλοδαπά, Ρομά κτλ.) ώστε να οικειοποιηθούν την κουλτούρα του σχολικού γραμματισμού; 

Προφανώς η απάντηση στα ερωτήματα αυτά απαιτεί λεπτομερή ανάλυση της δομής της κάθε ενότητας, καθώς και διερεύνηση των διακειμενικών συνδέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ενοτήτων ενός εγχειριδίου αλλά και μεταξύ εγχειριδίων διαφορετικών τάξεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό στο σημείο αυτό –και με δεδομένο τον περιορισμό στην έκταση του παρόντος κειμένου– να καταγράψουμε τα βασικά εργαλεία μέσω των οποίων μπορούμε να αναγνώσουμε τη δομή των επιμέρους ενοτήτων. Μια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνεται η μετάβαση σε γλωσσικά 
απαιτητικές μορφές κειμενικής χρήσης, στο παρόν κείμενο επικεντρωνόμαστε στα εγχειρίδια αυτά. Θεωρούμε ότι κεντρικής σημασίας ζήτημα είναι μέσα από την προτεινόμενη οργάνωση στόχων και δραστηριοτήτων να κατανοήσουμε τις οδούς πρόσβασης των μαθητών/ριών στη σχολική γνώση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 3η ενότητα (με τίτλο «Ταξίδι στον κόσμο της φύσης») από το εγχειρίδιο της Α’ Γυμνασίου.

Στην εν λόγω ενότητα τα παιδιά καλούνται να κατακτήσουν ποικίλους στόχους. Μια πρώτη περιγραφική αποτύπωση του τρόπου συσχέτισής τους οδηγεί στις ακόλουθες παρατηρήσεις: Εισάγονται τρία κειμενικά είδη ως «βασικά», η περιγραφή, η αφήγηση και το επιχείρημα, ενώ γύρω από το καθένα καταγράφονται εναλλακτικά δομικά σχήματα με στόχο πιθανότατα να κατανοηθεί η ποικιλομορφία με την οποία απαντούν αυτά τα κειμενικά είδη στην κοινωνία. Επιπλέον, εισάγονται κάποια γραμματικά στοιχεία (π.χ., η χρήση του αορίστου στα αφηγηματικά κείμενα) ως τυποποιημένοι ενδείκτες της δομής τους. Τέλος, γύρω από τα τρία κειμενικά είδη αναπτύσσεται η περίληψη. Προβάλλεται ως δορυφορικό κειμενικό είδος, μια και για να παραχθούν περιληπτικά κείμενα χρειάζεται οι μαθητές/ριες να αντλήσουν στοιχεία από τα αρχικά κείμενα και να τα οργανώσουν με τρόπους που θα περιγράψουμε στη συνέχεια. 

Με δεδομένο αυτό το πλαίσιο στόχων, αξίζει να διερευνήσουμε πώς ιεραρχούνται οι διαφορετικές εκφάνσεις της κειμενικής γνώσης που καλούνται να κατακτήσουν τα παιδιά. Τίθενται θεωρητικά αλλά και παιδαγωγικά ζητήματα. Πώς συνδέονται τα εν λόγω κειμενικά είδη; Πώς γίνεται η μετάβαση από αυτά που είναι περισσότερο οικεία στα παιδιά και γλωσσικά πιο απλά (αφήγηση, περιγραφή) σε άλλα πιο σύνθετα και γλωσσικά πιο απαιτητικά (όπως είναι το επιχείρημα); Τι είδους υποβοηθητικές σκαλωσιές οικοδομούνται έτσι ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές/ριες στην κατάκτηση των στρατηγικών παραγωγής και κατανόησής τους; Πώς εισάγεται και αναπτύσσεται ο ρόλος του στενού και ευρύτερου πλαισίου στη διαμόρφωση της δομής και των λεξικογραμματικών επιλογών στα εν λόγω κειμενικά είδη; 

Ως προς το πρώτο ζήτημα, που αφορά την εισαγωγή και την ανάπτυξη των «βασικών» κειμενικών ειδών, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ενότητα στηρίζεται σε μια κατεξοχήν παραθετική παρουσίαση τριών κειμενικών ειδών με στόχο την κατανόηση της δομής τους. Η δομή αυτή παρουσιάζεται με δύο τρόπους: (α) μέσα από πίνακες που απηχούν παγιωμένες κωδικοποιήσεις του κάθε κειμενικού είδους και (β) μέσα από την εισαγωγή και διδακτική αξιοποίηση ενός επιπλέον κειμενικού είδους, της περίληψης. 

Συγκεκριμένα: Η δομή του κάθε κειμενικού είδους διδάσκεται μέσα από παγιωμένες κατηγορίες που έχουν επισημανθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Το εγχειρίδιο φαίνεται να υιοθετεί κεντρικές παραδοχές της κειμενοκεντρικής προσέγγισης και μάλιστα να απηχεί πιστά τις θέσεις του αυτόνομου μοντέλου (που προσεγγίζει τη γλώσσα και επομένως και τα κειμενικά είδη ως αποπλαισιωμένες κατασκευές). Για παράδειγμα, η δομή του αφηγηματικού κειμένου παρουσιάζεται μέσα από κάποιες τυποποιημένες κατηγορίες που έχουν προταθεί για ένα είδος αφηγηματικών κειμένων, τα παραμύθια, παρά το γεγονός ότι η σχετική βιβλιογραφία έχει αναδείξει μια ποικιλία αφηγηματικών ειδών (Γεωργακοπούλου, 2006· Αρχάκης & Τσάκωνα, 2011). Επίσης, τα κείμενα που παρατίθενται ως εκφάνσεις των τριών κειμενικών ειδών χαρακτηρίζονται από τρόπους πληροφοριακής οργάνωσης οι οποίοι δεν επιβεβαιώνουν τα σχήματα που προβάλλουν οι πίνακες της εν λόγω ενότητας ως πρότυπα. Οι διαφοροποιήσεις δεν αναδεικνύονται, αλλά ούτε και ερμηνεύονται. Για να γίνει κατανοητή η ποικιλομορφία αυτή, έπρεπε τα εγχειρίδια να ακολουθήσουν έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των κειμενικών ειδών, προσδιορίζοντάς τα ως πλαισιωμένες δομές. 

Επιπλέον, όπως σημειώθηκε, παράλληλα με τα τρία κειμενικά είδη εισάγεται κι ένα ακόμη ως δορυφορικό, η περίληψη. Ωστόσο αναγορεύεται υπόρρητα σε κείμενο κεντρικής σημασίας, αφού η παραγωγή μιας αποτελεσματικής περίληψης (ενός κειμένου που συμπυκνώνει ένα αρχικό αφηγηματικό, περιγραφικό και επιχειρηματολογικό κείμενο) υποδηλώνει κατά βάση την κατανόηση της δομής του αρχικού κειμένου. Η εξοικείωση ωστόσο των παιδιών με την περίληψη γίνεται μέσα από την προβολή κάποιων στοιχείων των αρχικών κειμένων. Το εν λόγω εγχειρίδιο θεωρεί ως προαπαιτούμενες για τη δόμηση ενός περιληπτικού κειμένου δύο δραστηριότητες: (α) τον εντοπισμό της δομής του αρχικού κειμένου (βλ. και McGee, 1982· Meyer, Brandt & Bluth, 1980) και (β) την επισήμανση των μηχανισμών συνοχής που φανερώνουν με σαφήνεια τη μετάβαση από τη μια δομική κατηγορία στην άλλη. 

Ωστόσο, η παραθετική λογική της ενότητας αποσιωπά το γεγονός ότι η περίληψη –π.χ., ενός επιχειρηματολογικού κειμένου– αποτελεί μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει την εξοικείωση των παιδιών με γλωσσικά απαιτητικές επιλογές –όπως είναι οι ονοματικές φράσεις και οι τρόποι οργάνωσης πληροφοριών. Αυτές δεν συλλειτουργούν απλώς με τα συνδετικά στοιχεία, αλλά επιτελούν πιο ουσιαστικό ρόλο στη σήμανση της δομής ενός επιχειρήματος. Ο εντοπισμός τους απαιτεί την ενδελεχή κατανόηση των αναφορικών και καταφορικών σχέσεων που αναπτύσσονται σ’ ένα κείμενο. Αυτοί οι τρόποι κειμενικής εμβάθυνσης παρουσιάζονται ως δεδομένοι, ενώ δεν είναι. Συνιστούν μάλιστα κομβικό στοιχείο του απαιτητικού ύφους του σχολικού γραμματισμού, και κυρίως των επιχειρηματολογικών κειμένων που στηρίζονται στην αφαιρετικότητα (Schleppegrell, 2004). Το ελληνικό σχολείο οφείλει να καλλιεργήσει το ύφος αυτό με συστηματικό τρόπο και ποικίλες πρακτικές και όχι (όπως συμβαίνει στην 3η ενότητα) να το χρησιμοποιεί ως σημείο εκκίνησης για την καλλιέργεια άλλων κειμενικών στρατηγικών. 

Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας, αν και συσχετίζεται με τα εν λόγω κειμενικά είδη, δεν οδηγεί σε κατανόηση της λειτουργικής της διάστασης. Σ’ ένα παραμύθι η επιλογή του παρατατικού και του αορίστου δεν γίνεται τυχαία (βλ. και Κωστούλη, 2013). Όταν εμφανίζεται εντός της εξέλιξης της δράσης (βασικής δομικής κατηγορίας σ’ ένα αφηγηματικό κείμενο, βλ. Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999), η εναλλαγή αυτή απηχεί και δομεί τα διαφορετικά είδη πληροφοριών (περιγραφικών και αφηγηματικών) που επιθυμεί να μεταδώσει ο/η αφηγητής/ρια. Μια τέτοια επισήμανση ωστόσο απουσιάζει από την ενότητα. 

Τι προτείνουμε; Η αξιοποίηση της έννοιας της διαλογικότητας μας βοηθά να κατανοήσουμε τις αδυναμίες στον τρόπο ανάπτυξης μιας ενότητας. Η μπαχτινιανή λογική προσφέρει το αντίβαρο στην παραθετική συσσώρευση ασύνδετων δραστηριοτήτων. Τονίζει την ανάγκη δόμησης μιας διαλογικής αλυσίδας που θα αναγνωρίζει και θα διερευνά τις τροχιές αλληλεπίδρασης μεταξύ στόχων, δραστηριοτήτων και κειμενικών ειδών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση: Προκειμένου οι μαθητές/ριες να οδηγηθούν σε βαθύτερη κατανόηση των κειμενικών ειδών και του πλαισιωμένου τους χαρακτήρα, είναι σημαντικό η ενότητα να αναπτυχθεί γύρω από ένα «κεντρικό» κειμενικό είδος. Όμως, με βάση ποια κριτήρια μπορεί να επιλεγεί ένα κειμενικό είδος ως κεντρικό; 

Με δεδομένη την εισαγωγική φύση της ενότητας του βιβλίου και με βάση την πλούσια βιβλιογραφία για τον ρόλο των αφηγηματικών κειμένων στην οργάνωση και δόμηση της εμπειρίας ενός ατόμου (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2011· Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999· De Fina, 2003), μπορεί να υποστηρίξει κανείς μια διαβαθισμένη παρουσίαση: να εκινήσει μια ενότητα με τις αφηγήσεις ως κεντρικό κειμενικό είδος, ενώ η περιγραφή και το επιχείρημα να εισαχθούν και να αξιοποιηθούν ως περιφερειακά κειμενικά είδη. 

Επιπλέον, η διάκριση σε κειμενικά είδη και κειμενικούς τύπους που γίνεται στη βιβλιογραφία (Paltridge, 2001) –διάκριση που δεν αξιοποιεί το εγχειρίδιο–, συνιστά χρήσιμο εργαλείο για την ανάγνωση της κειμενικής ποικιλίας. Μέσα από τον εγκιβωτισμό διαφόρων επιμέρους δομών ή κειμενικών τύπων μπορούν να ανακύψουν σύνθετα κειμενικά είδη. Μια και σε αφηγηματικά κείμενα είναι δυνατόν να συνυπάρχουν εγκιβωτισμένα ως κειμενικοί τύποι τα περιγραφικά κείμενα και τα επιχειρήματα, είναι σημαντικό να προηγηθεί η κατανόηση των αφηγηματικών κειμένων (όχι βέβαια μέσα από τυποποιημένες, ομοιόμορφες δομές) και των λειτουργιών που αυτά επιτελούν στην κοινωνία, πριν εστιάσουν και εντρυφήσουν οι μαθητές/ριες στον κοινωνικό ρόλο επιχειρηματολογικών κειμένων. 

Οι μεικτές σχολικές κοινότητες ως διαλογικές κοινότητες 
γραμματισμού

Βάσει των παραπάνω, φαίνεται ότι τα εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση προωθούν ως επί το πλείστον μονολογικές οπτικές για τη γλώσσα και τα κειμενικά είδη, δηλαδή οπτικές που παραγνωρίζουν τις ποικίλες τοπικά εδρασμένες εκφάνσεις τους. Παράλληλα, οι μαθησιακές διαδρομές που προτείνονται δεν φαίνεται να διευκολύνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες στην κατάκτηση και τη λειτουργική αξιοποίηση των κειμενικών ειδών/τύπων. Ποιες εναλλακτικές επιλογές έχει, ωστόσο, ένας/μια εκπαιδευτικός; Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εγχειρίδια αυτά σε τάξεις με μεικτό μαθητικό πληθυσμό, ώστε να βοηθήσουμε μαθητές/ριες Ρομά; 

Όπως έχει καταδειχτεί (Μητακίδου & Τρέσσου, 2011), τα παιδιά Ρομά έρχονται στις σχολικές κοινότητες με τη δική τους φωνή (που έχει αναδυθεί μέσα από αλληλεπιδράσεις με τα άτομα της τοπικής κοινωνίας) και με γλωσσικές εμπειρίες που δεν ταυτίζονται με τις εμπειρίες γραμματισμού άλλων ομάδων, ενώ είναι και ριζικά διαφορετικές από εκείνες που προτείνει το σχολείο. Για τα παιδιά Ρομά, η μετάβαση στο σχολείο σημαίνει μετάβαση σε μια κουλούρα που δεν αναγνωρίζει τη δική τους φωνή, που αξιολογεί τη γλωσσική τους έκφραση με βάση μόνο τις έννοιες του σωστού και του λάθους, που θεωρεί ότι η γραμματική, η ανάγνωση και η γραφή είναι απλές, ουδέτερες δεξιότητες που κατακτώνται μέσα από συστηματική διδασκαλία μιας συγκεκριμένης ύλης. Επομένως, οι όποιες γλωσσικές δυσκολίες τους αποδίδονται στην «τεμπελιά» τους. Πώς μπορούν επομένως τα παιδιά αυτά να κατακτήσουν τις απαιτητικές πρακτικές των σχολικών εγχειριδίων που έχουν περιγραφεί στην προηγούμενη ενότητα;

Προφανώς η εξοικείωση των παιδιών Ρομά με την κουλτούρα του σχολείου δεν μπορεί να συντελεστεί αν το ίδιο το σχολείο αγνοεί ή υποτιμά τις γνώσεις τους. Επιπλέον, με το να επιμένει σε δραστηριότητες λειτουργικού γραμματισμού (όπως ο χωρισμός ενός κειμένου σε παραγράφους, η σύνταξη περίληψης ή πλαγιότιτλων) αποκομμένες από τη λειτουργική τους αξία, το σχολείο ενισχύει την αποστασιοποίηση των μαθητών/ριών Ρομά από τη σχολική γνώση. 

Τι προτείνουμε; Η σχετική βιβλιογραφία δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις γεφυρωτικές διαδικασίες που μπορεί να οικοδομηθούν σε σχολικές κοινότητες. Αξίζει ενδεικτικά να αναφερθούν μελέτες σχετικά με την κατάκτηση της γλώσσας των φυσικών επιστημών (Gibbons, 2003) που κατέδειξαν ότι η χρήση του εξειδικευμένου επιστημονικού λόγου μπορεί να ενισχυθεί μέσα από γεφυρωτικές διαδικασίες. Οι εκπαιδευτικοί εισάγουν και επανεισάγουν νέους όρους, εντάσσουν και διαπλέκουν στοιχεία του επιστημονικού λόγου με το καθημερινό λεξιλόγιο των μαθητών/ριών, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα παιδιά σταδιακά στη συστηματική χρήση του επιστημονικού λόγου και στην υποβάθμιση της καθημερινής, ανεπίσημης γλώσσας. Οι γεφυρωτικοί αυτοί μηχανισμοί ανάμεσα στους διάφορους γραμματισμούς (π.χ., στον γραμματισμό της τοπικής κοινότητας και τον σχολικό γραμματισμό) δεν υφίστανται στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα (βλ. Κωστούλη, 2011). Στο σχολείο οι κυρίαρχες πρακτικές στηρίζονται σε λογικές του τύπου «τι δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά», «τι δεν μπορούν να υλοποιήσουν από τον σχολικό γραμματισμό», χωρίς να αναγνωρίζεται ότι πολλά προβλήματα δημιουργούνται ακριβώς λόγω του αποπλαισιωμένου τρόπου με τον οποίο διδάσκεται η γλώσσα. 

Ο εναλλακτικός –διαλογικός– λόγος, ξεκινώντας από την αντίστροφη λογική, ότι κάθε παιδί γνωρίζει πράγματα που έχει κατακτήσει από την τοπική του κοινότητα, υποστηρίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός πλούσιου σε ερεθίσματα μαθησιακού περιβάλλοντος που αναγνωρίζει τις εμπειρίες όλων των παιδιών. Στο πλαίσιο του πολυφωνικού αυτού σύμπαντος, η 
ανάγνωση και η γραφή αξιοποιούνται ως εργαλεία ερμηνείας και κατανόησης του κόσμου και ως μέσα επανεγγραφής του ρόλου των παιδιών Ρομά στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα. Ο/η εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να εμπλουτίσει το σχολικό εγχειρίδιο μέσα από έρευνα που μπορεί να πραγματοποιήσει μαζί με τα παιδιά για την επισήμανση καταστάσεων της καθημερινής τους ζωής τις οποίες θα αξιοποιήσει ως υλικό γραμματισμού (βλ. Curry & Bloome, 1998). Ως περιεχόμενα μαθημάτων προτείνουμε: 

· τα δικαιώματα των παιδιών, με αφορμή διάφορες παγκόσμιες ημέρες,

· τις εμπειρίες των ίδιων των παιδιών, 

· τις ανάγκες και τις αναζητήσεις των μαθητών/ριών, 

· κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα (ρατσισμός, πόλεμος, ειρήνη, εκπαίδευση, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός κ.ά.),

· θέματα που ανακύπτουν από την επικαιρότητα και κεντρίζουν τη διερευνητική στάση των παιδιών,

· τη συμβουλευτική για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων που βιώνουν οι οικογένειες Ρομά στους καταυλισμούς –π.χ., έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας, δημόσιων εγγράφων κτλ.– και που εντάσσονται σε ευρύτερες ενότητες (βλ. και Κωστούλη & Χατζηνικολάου, 2014).

Επιπλέον υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

· το περιεχόμενο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

· φωτογραφίες που μαρτυρούν τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών Ρομά στους καταυλισμούς,

· γεγονότα της επικαιρότητας (από εφημερίδες και περιοδικά), 

· επιστημονικά άρθρα, ποιήματα, λαϊκοί μύθοι από διάφορες χώρες (βλ. και Κωστούλη & Χατζηνικολάου, 2014). 

Ο εμπλουτισμός των σχολικών κειμένων με υλικό από τις τοπικές κοινότητες σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των μαθητών/ριών σε μια ποικιλία δικτύων μάθησης (άλλα σχολεία, χώροι εργασίας, επαφή με την κοινωνία, με κινήματα, φορείς κτλ.) δεν αναδομεί απλώς την έννοια του προφορικού και γραπτού λόγου ως μέσων δράσης και διεκδίκησης· συμβάλλει καθοριστικά στον μετασχηματισμό της μονότονης, μεταβιβαστικού τύπου σχολικής διαδικασίας σε ζωντανή και δημιουργική πράξη διαλόγου· 
εμπλουτίζει, διαμορφώνει και εντέλει μετασχηματίζει την κουλτούρα του σχολείου μέσα από θεματικές που απαντούν σε βασικά ερωτήματα των ίδιων των μαθητών/ριών. Ειδικότερα, οι προτάσεις μας για την ανάγνωση και τη γραφή συνοψίζονται ως εξής: 

Ως προς τις αναγνωστικές πρακτικές 

Ο παραδοσιακός λόγος προσεγγίζει την ανάγνωση ως διαδικασία κατανόησης του νοήματος ενός κειμένου μέσα από τον εντοπισμό της δομής, των συνδετικών φράσεων ή του βασικού του λεξιλογίου. Αντίθετα, η διαλογική οπτική επαναπροσδιορίζει την κατανόηση ως το αποτέλεσμα μιας διερευνητικής διαδικασίας με στόχο την κατανόηση των ιδεολογιών που υιοθετεί ρητά ή υπόρρητα ο/η συγγραφέας του κειμένου. Η κατανόηση ενός κειμένου μπορεί να διευκολυνθεί και μέσα από τη συσχέτισή του με άλλα κείμενα (και με πολυτροπικό υλικό) που απηχούν παρόμοιους ή και ριζικά διαφορετικούς λόγους γύρω από ένα θέμα. 

Η γλωσσοδιδακτική αυτή λογική είναι πλαισιωμένη (δηλαδή αντλεί από τη ζωή των παιδιών και συνδυάζει ερωτήματα που έχουν θέσει τα ίδια τα παιδιά), νοηματοδοτούμενη (τα παιδιά έχουν λόγο να ανατρέξουν σε κείμενα που αναφέρουν ή ερμηνεύουν τις εμπειρίες τους) και καλλιεργεί την ενεργό εμπλοκή των παιδιών με τη μάθηση, μια και οδηγεί σε ποικίλες εγγράμματες πρακτικές για την επίτευξη κοινωνικών δράσεων. Η επιλογή και η συζήτηση των κειμένων, π.χ., μπορεί να γίνει με συνεργατικό τρόπο. Σε αντίθεση με τη δασκαλοκεντρική οπτική, που αποσκοπεί στην εξαγωγή του «σωστού» νοήματος του κειμένου, η συζήτηση των μελών της κοινότητας με το/τα εκάστοτε κείμενο/κείμενα μπορεί να αναδείξει ποικίλα νοήματα. Καθώς συζητούν τα νοήματα αυτά και προσπαθούν να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους, οι μαθητές/ριες μαθαίνουν να εντοπίζουν έννοιες και πληροφορίες, να επισημαίνουν το «βασικό» γι’ αυτούς/ές λεξιλόγιο, να αξιοποιούν ενδείκτες, όπως τον τίτλο του κειμένου ή τους υπότιτλους για να προβλέψουν το περιεχόμενο, να αξιοποιούν οπτικές αναπαραστάσεις ή εικόνες για να προσεγγίσουν τις θέσεις του/της συγγραφέα και να διερευνήσουν τη συνάφειά τους με τη δική τους ζωή. 

Τα παιδιά μπορεί να επανέρχονται ανά διαστήματα στα κείμενα και να τα διερευνούν σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς να ακολουθούν μια γραμμική, άνωθεν επιβαλλόμενη πορεία, που απαιτεί να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που θεωρεί σημαντικά ο/η εκπαιδευτικός ή το εγχειρίδιο. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές/ριες κατανοούν ότι δεν υπάρχουν 
«άπειροι/ες» αναγνώστες/ριες, αλλά αναγνώστες/ριες που είτε προσεγγίζουν το κείμενο χωρίς ερωτήματα (άρα και χωρίς ενδιαφέρον) είτε δεν το έχουν συνδέσει επαρκώς με τον δικό τους κόσμο. Μια και δεν υπάρχει ένα προαποφασισμένο νόημα, το κείμενο δεν φοβίζει πλέον, αλλά συνιστά 
αφορμή για συζήτηση, ενώ η ανάγνωση οδηγεί στην καλλιέργεια ποικίλων αναγνωστικών στρατηγικών. Μπορεί να διαβάσει κανείς ένα κείμενο διαγώνια, να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία, να αξιοποιήσει τον τίτλο ή τις εικόνες του για να διατυπώσει υποθέσεις, τις οποίες στη συνέχεια, καθώς εμβαθύνει στο κείμενο, μπορεί να επιβεβαιώσει ή να ανασκευάσει.

Ως προς την παραγωγή γραπτού λόγου

Ο διαλογικός γλωσσοδιδακτικός λόγος στηρίζεται στη θέση ότι η κατάκτηση του γραπτού λόγου και των διάφορων κειμενικών ειδών δεν μπορεί να προκύψει μέσα από καθαρά ποσοτικές διαδικασίες. Προτείνουμε λοιπόν να μεταστραφεί το ενδιαφέρον από τη θέση ότι «όσα περισσότερα κείμενα γράφει κάποιος/α τόσο πιο πολύ βελτιώνεται στον γραπτό του/της λόγο» σε περισσότερο ποιοτικές προσεγγίσεις. Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι η παραγωγή ενός γραπτού κειμένου είναι μια σταδιακή διαδικασία που καλλιεργείται όταν τα παιδιά –χωρίς τα πιεστικά περιθώρια των 15 λεπτών– επικεντρωθούν και αφιερώσουν χρόνο σε επιμέρους διαδικασίες, προ-συγγραφικές και μετα-συγγραφικές. Αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη συζήτηση του θέματος, τη συνεργασία με άλλα άτομα για τη γλωσσική διατύπωση των προσχεδίων, τις διαρκείς αλλαγές τους υπό το πρίσμα του πραγματικού ακροατηρίου, με τελικό στόχο να αναδειχθούν οι θέσεις, η φωνή ή η 
οπτική του παιδιού ως κοινωνικού υποκειμένου. 

Η παραγωγή του γραπτού λόγου, σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, είναι κάτι ευρύτερο από τη συνήθη σχολική πρακτική, που συνίσταται στην 
αναπαραγωγή ενός κειμενικού είδους μέσα από παραγράφους και κανόνες γραμματικής. Τα δομικά σχήματα ενός κειμενικού είδους μπορούν βεβαίως να δοθούν αρχικά ως υποβοηθητική σκαλωσιά, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, και σταδιακά να αφαιρούνται. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση συνιστούν το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι μαθητές/ριες προκειμένου να μιλήσουν για τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις θέσεις τους. Οι μαθητές/ριες Ρομά μέσα από υποβοηθητικές σκαλωσιές μπορούν να χρησιμοποιούν τα κειμενικά είδη για να στραφούν στην πραγματικότητά τους, να γράψουν γι’ αυτή (στην αρχή επιγραμματικά, σταδιακά με πιο διευρυμένο τρόπο) και να την κατανοήσουν. Με βάση τη λογική αυτή, ακόμη κι αν εκκινούν από απλές και σύντομες φράσεις, αυτές καθίστανται σημαντικές μια και εκφράζουν τη στάση τους –τη δική τους φωνή– απέναντι σ’ ένα θέμα που τα ενδιαφέρει και τα αφορά. Τα παιδιά στο πλαίσιο αυτό μαθαίνουν να λειτουργούν ως ενεργοί πολίτες που μέσα από τον γραπτό λόγο μπορούν να παρεμβαίνουν στην τοπική ή ευρύτερη κοινωνία, με εργαλείο την αλληλεγγύη και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Για να επιτευχθούν βεβαίως τα παραπάνω, απαιτείται η ενδυνάμωση όχι μόνο των μαθητών/ριών αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών, δηλαδή η καλλιέργεια της ικανότητάς τους για κριτική αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο δομούν τη σχολική τάξη σε κοινότητα γραμματισμού. Χρειάζεται να είναι σε θέση να κατανοούν πώς τα κείμενα αλλά και οι πρακτικές που υιοθετούν γύρω από την ανάγνωση και παραγωγή κειμένων συμβάλλουν στο να αναδειχθεί η σχολική τάξη σε μια μονολογική ή διαλογική κοινότητα –σε μια κοινότητα που συνομιλεί (ή δεν συνομιλεί) με την τοπική κοινωνία και αναγνωρίζει (ή αποσιωπά και καταπνίγει) τη φωνή και τις οπτικές κάποιων μαθητών/ριών. 

Συμπέρασμα

Το παρόν κείμενο προσπάθησε να διαγράψει τα βασικά συστατικά ενός νέου –διαλογικά προσανατολισμένου– γλωσσοδιδακτικού λόγου και να καταδείξει πώς κεντρικές παραδοχές του μπορεί να αξιοποιηθούν για να μετασχηματίσουμε τη μονολογική και δασκαλοκεντρική οπτική που κυριαρχεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προς πιο δημοκρατικές κατευθύνσεις. Αν και γνωστά στην παιδαγωγική βιβλιογραφία, τα στοιχεία που συνθέτουν την εναλλακτική αυτή προσέγγιση έχουν μελετηθεί διάσπαρτα. Στο παρόν κείμενο επιχειρήθηκε να αναδειχτεί ο βασικός ιστός που δεν συνενώνει απλώς θεωρητικά εργαλεία από διαφορετικές ερευνητικές κατευθύνσεις, αλλά νοηματοδοτεί και τις πρακτικές που οικοδομούνται σε μια σχολική κοινότητα. Η έννοια της διαλογικότητας είναι ο βασικός αυτός ιστός.

Οι εκφάνσεις της διαλογικότητας που προτάθηκαν εντάσσονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τη μελέτη του τρόπου συσχέτισης των επιτόπιων πρακτικών μεταξύ τους, με στόχο τη διαμόρφωση μιας διαλογικής αλυσίδας (Fairclough, 2003). Το κάθε κείμενο, η κάθε αναγνωστική ή συγγραφική διαδικασία εκλαμβάνεται ως πλαισιωμένη δομή που απαντά σε προηγούμενες επιλογές και θέτει ζητούμενα προς διερεύνηση από τις επόμενες. Τι συνεπάγεται ωστόσο η διάσταση αυτή για τη μελέτη των μεικτών σχολικών κοινοτήτων; Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στη γλωσσική διδασκαλία; 

Όπως έχει καταδειχτεί στο παρόν κείμενο, ως βάση για τη διδασκαλία και τη μάθηση στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι η θεματική ενότητα που προτείνει ένα σύνολο αποσυνδεδεμένων μεταξύ τους δραστηριοτήτων. Μια πρόταση επομένως που εισηγείται αλλαγή σε κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες ενώ διατηρεί ανέπαφη τη λογική της ενότητας, προφανώς δεν είναι αρκετά ισχυρή· αυτή από μόνη της δεν 
επαρκεί για να μετασχηματιστεί η διδακτική διαδικασία και να βοηθηθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές/ριες σε μεικτές κοινότητες. Ακόμη και πιο διευρυμένες προτάσεις, όπως, η δημιουργία ομάδων συνεργατικής ανάγνωσης και γραφής, π.χ., ή η εισαγωγή κειμένων από την τοπική κοινότητα συνιστούν ανεπαρκείς επιλογές όταν εισάγονται σε μια κατά τα άλλα δομιστικού τύπου γλωσσική διδασκαλία. Η μάθηση –που απαιτεί εμβάθυνση και ποικίλες αλληλεπιδραστικές πρακτικές με το υλικό– δεν επιτυγχάνεται 
όταν η τάξη ακολουθεί μια προδιαγεγραμμένη ύλη και δεν αποκλίνει από άνωθεν επιβεβλημένα χρονικά πλαίσια στη διδασκαλία. 

Η έννοια της διαλογικότητας μας βοηθά να προσεγγίσουμε και να διερευνήσουμε τη μάθηση σε μια τάξη ως διαδικασία πλοήγησης των μαθητών/ριών σ’ ένα διαλογικό σύμπαν ή μακρο-κείμενο που απαιτεί ποικίλους τρόπους εμπλοκής τους με τα συστατικά του στοιχεία. Για παράδειγμα, μπορούμε να διερευνήσουμε  αν μια εγγράμματη πρακτική (π.χ., συνεδρίες ανάγνωσης ή γραφής) συνδέεται με τις προηγούμενες, πώς αξιοποιεί προϋπάρχουσες γνώσεις, αν τις αναπλαισιώνει ή αν προτείνει εργαλεία που διευκολύνουν τα παιδιά στην κατάκτηση επόμενων στόχων (βλ. και Kostouli, 2009). Μπορούμε να μελετήσουμε αν δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά για επιστροφή και εμβάθυνση σε προηγούμενα στοιχεία (στόχους, κειμενικά είδη κτλ.) του διαλογικού σύμπαντος.

Επιπλέον, όπως καταδείχτηκε, οι συνδέσεις που διαμορφώνονται σε 
επιτόπιες πρακτικές δεν είναι ουδέτερες, αλλά απηχούν γενικότερους γλωσσοδιδακτικούς λόγους. Οι λόγοι αυτοί νοηματοδοτούν τις καθημερινές επιλογές και διαποτίζουν τις δράσεις των ατόμων. Βεβαίως, είναι απαραίτητο –και αυτό το σημείο τονίστηκε– τα ίδια τα άτομα, εκπαιδευτικοί και μαθητές/ριες, να στέκονται κριτικά ως κοινωνικά υποκείμενα και να επαναδομούν τους λόγους αυτούς, δημιουργώντας μέσα από τις επικοινωνιακές τους πρακτικές νέες στάσεις στη γνώση και νέες ταυτότητες, με στόχο να ανταποκριθούν καλύτερα στις προκλήσεις που αναδύονται στις σχολικές τους κοινότητες.

Επομένως κάθε πρόταση για τον μετασχηματισμό της σχολικής κουλτούρας στερείται νοήματος αν δεν βλέπει τους μαθητές αλλά και τους/τις εκπαιδευτικούς ως ενεργά υποκείμενα και αν δεν τους εξοπλίζει με εργαλεία για την ανάγνωση των δικών τους πρακτικών. Μια και κάθε πρακτική απηχεί γενικότερα ιδεολογικά πλαίσια, η αλλαγή στη μαθησιακή διαδικασία δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα από κατανόηση και επαναπροσδιορισμό των ιδεολογιών τις οποίες υιοθετεί μια σχολική κοινότητα ή ένα εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ενδεικτικά, η αξιοποίηση της διαλογικότητας από τον/την εκπαιδευτικό ως εργαλείου για την ανάγνωση της καθημερινής σχολικής πράξης μπορεί να αποτυπωθεί μέσα από ερωτήσεις όπως: 

· Αν τα κείμενα και οι δραστηριότητες είναι φορείς ιδεολογίας, μια και αναπαράγουν ή μετασχηματίζουν κοινωνικά νοήματα, δομούν, ενισχύουν ή μεταλλάσσουν σχέσεις, ποιους λόγους επιτρέπω να εισέλθουν στη σχολική τάξη μέσω των κειμένων, ποιους επιτρέπω να 
αναπτυχθούν περαιτέρω και ποιους αποκλείω από κάθε συζήτηση και διερεύνηση; Πώς ερμηνεύω τις διαδικασίες αυτές; 

· Αν οι δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής δομούν ποικίλες δεξιότητες λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού, ποιες δεξιότητες προτάσσω στην τάξη μου; Ποιες εγγράμματες ταυτότητες καλλιεργώ με τις επιλογές αυτές; Ποιες άλλες θα μπορούσα να αναδείξω;

· Πώς συνεργάζομαι και βοηθώ τα παιδιά να μεταβούν από τον έναν στόχο στον επόμενο; Πώς κάθε δραστηριότητα οδηγεί στις επόμενες και πώς αυτές συνδέονται με το προηγούμενο δίκτυο δραστηριοτήτων; Τι συνέπειες έχουν οι επιλογές αυτές στα παιδιά της τάξης μου; 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετασχηματιστική δράση που προτείνει ο διαλογικός λόγος δεν απορρέει απλώς από το ότι ο/η εκπαιδευτικός μέσα από παραθετικές, σωρευτικές διαδικασίες συνενώνει την επίσημη φωνή του σχολικού γραμματισμού με κάποια στοιχεία από τις τοπικές κοινότητες· αντίθετα, ο μετασχηματισμός της σχολικής τάξης προς διαλογικές κατευθύνσεις είναι μια συνεχής διαδικασία αλληλεπίδρασης με τις φωνές και τις οπτικές ποικίλων συναφών φορέων (παιδιών, γονιών, σχολικών παραγόντων, της τοπικής αυτοδιοίκησης). Αναδύεται μέσα από τη προσπάθεια των μαθητών/ριών και του/της εκπαιδευτικού να οικοδομήσουν ένα πολυφωνικό κειμενικό σύμπαν. Στο πλαίσιο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργεί αναστοχαστικά και να επεμβαίνει αποφασιστικά, μεταλλάσσοντας άνωθεν δοσμένες πρακτικές που ενισχύουν ανισότητες. Κεντρικός στόχος της όλης διαδικασίας είναι να ξεφύγουν τα παιδιά Ρομά από την κουλτούρα της σιωπής στην 
οποία πολλές φορές βρίσκονται εγκλωβισμένα, και με εργαλείο τον προφορικό και γραπτό λόγο να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους τόσο ως παιδιά όσο και ως αναδυόμενοι εγγράμματοι πολίτες. 
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«Παίρνουν τα επιδόματα και κάθονται»: 
Επιδοματικές πολιτικές και Ρομά[footnoteRef:18] [18:  	Για μια διαφοροποιημένη εκδοχή αυτού του κειμένου, βλ. Karagianni, Mitakidou, & Tressou, (2013). ] 


Σούλα Μητακίδου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης





«Παίρνουν τα επιδόματα και κάθονται», «εμείς πληρώνουμε φόρους κι αυτοί ζουν από τα επιδόματα», «κάνουν παιδιά για να πάρουν το επίδομα». Αυτές είναι μερικές από τις εκφράσεις που συνθέτουν τη δημόσια εικόνα των Ρομά. Το θέμα του παρόντος κειμένου αποτελούν οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της κυρίαρχης ομάδας σχετικά με την εξάρτηση των Ρομά από τα προνοιακά επιδόματα και την «άσκοπη» και «αδικαιολόγητη» λήψη τους. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει από την αρχή της ενασχόλησής μας με την επιστημονική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που αφορά την προσέλκυση των παιδιών Ρομά στο σχολείο, τη σταθερή φοίτησή τους και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, στόχοι που αναπόφευκτα το συνδέουν άμεσα με κρίσιμα ζητήματα ανισότητας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και είναι σημαντικό στη συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτική συνθήκη να στραφεί ο ακαδημαϊκός προβληματισμός και η έρευνα στην ανάλυση των παραπάνω ζητημάτων, διατυπώνοντας με σαφήνεια τις αξιακές και ιδεολογικές παραδοχές της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να εμπλουτιστούν όχι μόνο οι ερμηνευτικές δυνατότητες αλλά και οι επιλογές παρέμβασης. 

Με βάση στοιχεία της έρευνάς μας,[footnoteRef:19] αναπτύσσεται συζήτηση για τη συμβολή των επιδομάτων στην οικονομική κατάσταση των οικογενειών Ρομά, κάτι που επομένως έχει στενή σχέση με τη φοίτηση ή όχι των παιδιών στο σχολείο. Παράλληλα, φωτίζοντας την αλήθεια αναφορικά με την εξάρτηση των Ρομά από τα επιδόματα, αποσκοπούμε στην αποκατάσταση της στρεβλής δημόσιας εικόνας τους, η οποία παραπέμπει σε μια ασύδοτη κατάχρηση δημόσιων πόρων από τη μεριά τους. Όπως υποστηρίζει η Fraser (1993: 9), η ανάλυση του πολιτικού φαντασιακού της κοινωνικής πρόνοιας βοηθάει να φωτιστεί η κατασκευή των κοινωνικών ταυτοτήτων. Αυτό σημαίνει:  [19:  	Αδημοσίευτη ερευνητική αναφορά, Βλάχου, Α., Βιδάλη, Μ., Τρέσσου Ε., Μητακίδου, Σ., Καραγιάννη, Π. Ερευνητικά δεδομένα για τις οικογένειες Ρομά της Βόρειας Ελλάδας. Έτος διεξαγωγής της έρευνας 2011-2012. Πρόγραμμα «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».] 


Να εξετάσεις τους όρους με τους οποίους οι άνθρωποι διαμορφώνουν την αίσθηση του εαυτού τους, της αξίας τους, των ελπίδων τους. Αυτό με τη σειρά του συνδέεται με τις αντιλήψεις για την ταυτότητα και τη διαφορά: Ποιος είναι σαν εμένα και ποιος όχι; Ποιος είναι σύμμαχος και ποιος εχθρός; (μετάφραση της συγγραφέως) 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Στο πλαίσιο της δυτικής κοινωνίας και στην πολιτική ρητορική, η συζήτηση για την εξάρτηση των ατόμων από τα επιδόματα έχει καταλάβει επίμαχη θέση (Fraser, 1989, 1993· Fraser & Gordon, 1994· Harvey & Lind, 2005). Η ανάγκη –υποστηρίζει ο Foucault (στο Fraser, 1989)– είναι επίσης και πολιτικό όργανο, που προετοιμάζεται, υπολογίζεται και χρησιμοποιείται με σχολαστικότητα. 

Η προνοιακή εξάρτηση είναι μια έννοια που ιστορικά γνώρισε ριζικές αλλαγές στην πολιτική της χρήση και κατέληξε στην εποχή μας να έχει μόνο αρνητικές συνεκδοχές.[footnoteRef:20] Για παράδειγμα, στην προβιομηχανική του χρήση ο όρος εξάρτηση περιγράφει μια φυσική (όχι αποκλίνουσα) κοινωνική σχέση εναρμονισμένη με τις ιεραρχικές σχέσεις εξουσίας της εποχής, χωρίς καμία υποτιμητική συνεκδοχή. Η εικόνα αυτή αρχίζει να μεταστρέφεται στις αρχές του 20ού αιώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το θέμα της προνοιακής εξάρτησης τοποθετείται στην πολιτική ατζέντα της Νέας Συμφωνίας [New Deal] (Giddens 1994, 1998), μέσα από τα κυβερνητικά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας, της σχολικής εγκατάλειψης, της εφηβικής μητρότητας, της ανήλικης παραβατικότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων. Κατά τον Giddens (1994: 192), το νέο αναστοχαστικό υποκείμενο, απελευθερωμένο από παραδοσιακές δεσμεύσεις, γίνεται «ικανό να μεταφράζει πιθανές απειλές σε ικανοποιητικές προκλήσεις», «να μετατρέπει την εντροπία σε μια συνεχή ροή εμπειρίας» και να 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο «ως την ενεργή πρόκληση η οποία παράγει την αυτοπραγμάτωση». Με το σκεπτικό αυτό, η αναδιανομή του πλούτου δεν διασφαλίζει ευτυχία και οι κοινωνικές παροχές στιγματίζουν ηθικά κάποιες ομάδες και αποτελούν την αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού τους (ό.π.).  [20:  	Για μια εμπεριστατωμένη ιστορική επισκόπηση της χρήσης του όρου, βλ. Fraser & Gordon, 1994.] 


Εύστοχα σχολιάζει η Townshend (2009) ότι ο Giddens αποδίδει στο κράτος πρόνοιας μια ψυχική παρά οικονομική ιδιότητα. Στο πλαίσιο της Νέας Συμφωνίας αναπτύχθηκαν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής με σκοπό να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απαλλαγή από την εξάρτηση των επιδομάτων, τονίζοντας την αξία της εργασίας σε αντιδιαστολή με την εικόνα των ανέργων και των εξαρτημένων από τα επιδόματα, οι οποίοι συγκροτούν την «κατώτερη τάξη» (“underclass”, Giddens 1994, 1998· Murray, 1984). 

Η έννοια της εξάρτησης, λοιπόν, αξιοποιείται μέσα στα ιδεολογικά συμφραζόμενα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, που αποδίδει τα κοινωνικά προβλήματα στα άτομα, προσδιορίζοντάς τα όχι μόνο οικονομικά αλλά και ηθικά και ψυχολογικά. Ο όρος αποδίδεται στο άτομο και στη λαθεμένη πορεία του, ενώ αποσιωπώνται οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που δημιουργούν την εξάρτηση. Η πολιτική αυτή διαμορφώνει και τις αντιλήψεις των περισσότερων υπευθύνων για την κοινωνική πολιτική, που συγκλίνουν στην άποψη ότι τα επιδόματα περιορίζουν τη ζωή όσων τα λαμβάνουν, επειδή προκαλούν έλλειψη κινήτρων για αυτοεξυπηρέτηση και απασχόληση, ενώ παράλληλα στιγματίζουν τα άτομα ηθικά, ψυχολογικά και οικονομικά, επιδεινώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την εικόνα τους ως μελών της κατώτερης τάξης. Το θέμα σχετίζεται άμεσα με την εκπαίδευση, καθώς –όπως τονίζει η Levitas (2004: 223):

η επικέντρωση στη σχολική εγκατάλειψη και τον σχολικό αποκλεισμό, ειδικότερα όταν συνδέονται απερίφραστα με δυνητική και πραγματική εγκληματικότητα, σε συνδυασμό με το θέμα της εφηβικής εγκυμοσύνης, ανακαλούν στη μνήμη τούς παραδοσιακούς δαίμονες των «επικίνδυνων κοινωνικών τάξεων» –τους οκνηρούς νέους άντρες εγκληματίες και τις νεαρές παραβάτισσες σεξουαλικά και αναπαραγωγικά.

Μάλιστα, η αρνητική εικόνα επιτείνεται και από επιστήμες έξω από τις κοινωνικές/πολιτικές, καθώς η ιατρική και η ψυχολογία συσχετίζουν την εξάρτηση με την ψυχοπαθολογία, με αποκορύφωμα την επινόηση του 
όρου ανωμαλία της εξαρτημένης προσωπικότητας που εισήγαγε η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία το 1980 (Fraser & Gordon, 1994: 326). 

Ο όρος εξάρτηση δεν αναφέρεται ρητά στην ελληνική βιβλιογραφία που αφορά θέματα κοινωνικής πολιτικής, υφέρπει όμως στις λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (ανειδίκευτοι, απαθείς, ανεύθυνοι, κατεργάρηδες) καθώς και τα μέτρα για την κοινωνική ένταξή τους. Φανερώνεται επίσης σε στάσεις και συμπεριφορές υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων και εκπαιδευτικών) που συχνά αντιμετωπίζουν με καχυποψία και δυσπιστία δικαιούχους επιδομάτων, συνήθως μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Solomon, 1987). Ο συσχετισμός των ατόμων που εξαρτώνται από την επιδοματική πολιτική με τη νωθρότητα, την παραβατικότητα και την παρανομία τα στιγματίζει και συχνά τα 
εγκλωβίζει σ’ έναν φαύλο κύκλο απομόνωσης και αποκλεισμού, εμποδίζοντας την ενδυνάμωση και απελευθέρωσή τους ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν βασικούς δημόσιους πόρους και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. 

Σύμφωνα με τον Fairclough (1992: 88), οι ιδεολογίες συμβάλλουν στην παραγωγή, την αναπαραγωγή και τον μετασχηματισμό των σχέσεων εξουσίας, είναι ενσωματωμένες σε πρακτικές λόγου και έχουν μεγαλύτερη ισχύ όταν μετατρέπονται σε «κοινή λογική» και νομιμοποιούνται μέσα απ’ αυτήν. Η «κοινή λογική», λοιπόν, που επικρατεί σχετικά με την επιδοματική πολιτική είναι ότι αυτή οδηγεί τους ανθρώπους σε νωθρότητα, κοινωνική αδράνεια και κοινωνικό παρασιτισμό. Για τους Ρομά, για παράδειγμα, η «κοινή λογική» λέει ότι παρά την κρατική βοήθεια μένουν ακόμη σε καταυλισμούς, δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, έχουν συχνά παραβατική συμπεριφορά και μένουν προσκολλημένοι σε πολιτισμικές συνήθειες που τους κρατούν στο περιθώριο (π.χ., πρόωρη εργασία, έφηβες μητέρες κτλ.). Ο Fairclough (2005: 79) αφήνει κάποια περιθώρια αισιοδοξίας για τον κλονισμό αυτών των ισχυρών στερεοτύπων, όταν λέει ότι είναι δυνατόν να ανατραπεί η νομιμοποιημένη κοινή λογική, που συντηρεί τις σχέσεις εξουσίας, καθώς η ηγεμονία είναι πάντα ανοιχτή σε αμφισβήτηση. Ο λόγος δεν είναι κλειστό ή άκαμπτο σύστημα, είναι ένα ανοιχτό σύστημα το οποίο δέχεται επιρροές και μπορεί να αλλάξει μέσα από τις πραγματικές ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η κυρίαρχη εικόνα για την εξάρτηση από την επιδοματική πολιτική. Πρώτα θα επιχειρήσουμε μια σύντομη επισκόπηση της κοινωνικής πολιτικής στον ελληνικό χώρο και ύστερα, εστιάζοντας συγκεκριμένα στην ομάδα των Ρομά, θα προσπαθήσουμε μέσα από τα ερευνητικά μας αποτελέσματα να 
ανακατασκευάσουμε τη δημόσια εικόνα που επίμονα τους συνοδεύει.

Χώρα σε κρίση: Το κοινωνικό πρόσωπο της Ελλάδας

Με βάση την έρευνα των Παπαθεοδώρου & Πετμεζίδου (2004: 329), η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών του ευρωπαϊκού νότου (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα) που έχουν κοινά γνωρίσματα ως προς το κράτος πρόνοιας, όπως: 

· καθυστερημένη ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους, 

· περιορισμένη διάχυση της αρχής της καθολικότητας, 

· υψηλό βαθμό κατακερματισμού και πόλωσης του συστήματος αναπλήρωσης εισοδήματος, 

· καθοριστικό ρόλο των πελατειακών και συντεχνιακών σχέσεων, 

· μεγάλα κενά κοινωνικής προστασίας, 

· ενισχυμένο ρόλο της οικογένειας ως παρόχου κοινωνικής προστασίας. 

Στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά φτώχειας στις τέσσερις χώρες, τα οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλονταν στις ανεπαρκείς κοινωνικές παροχές (μεταβιβάσεις, όπως τις αποκαλούν). Η μείωση του ποσοστού φτώχειας που επιφέρουν οι κοινωνικές μεταβιβάσεις/παροχές στην Ελλάδα ήταν μόλις 6,5%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. ήταν 24,9% (ό.π.). 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν αποτελεί πια παράγοντα που προστατεύει αποτελεσματικά από τον κίνδυνο της φτώχειας, ιδιαίτερα με τις ραγδαίες αλλαγές που έχει υποστεί ο χάρτης απασχόλησης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων (μείωση της πλήρους απασχόλησης και εμφάνιση νέων, «ευέλικτων» και επισφαλών σχέσεων εργασίας που δεν διασφαλίζουν τα δικαιώματα και την ασφάλεια των εργαζομένων) οδηγούν σε επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και αύξηση της φτώχειας (Παπαθεοδώρου & Δαφέρμος, 2010α). Σε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκαλεί εντύπωση μια λεπτομέρεια: υπάρχει μια αναδυόμενη κατηγορία εργαζομένων, οι «εργαζόμενοι-φτωχοί». Το 13,8% των εργαζόμενων με πλήρη απασχόληση (16,4% άντρες και 10,2% γυναίκες) αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση φτάνει το 29,4% (ΕΛΣΤΑΤ, 13/9/2012). Σημειωτέο, ότι στα ποσοστά αυτά δεν συνυπολογίζονται ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως οι Ρομά. Μέσα σε δυόμισι χρόνια έγινε μια τεράστια αφαίμαξη των εισοδημάτων των εργαζομένων, ύψους 13,2 δισ. ευρώ, που μετακυλούνται στο κράτος και τις επιχειρήσεις (Μουρίκη κ.ά, 2012). 

Η φτώχεια και η ανεργία έχουν συνδεθεί παραδοσιακά με μηδενικά ή μειωμένα επίπεδα εκπαίδευσης των κύριων παρόχων των νοικοκυριών (Papatheodorou, 2009). Ωστόσο, η άνοδος του επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσμού δεν σχετίζεται απαραίτητα με την αύξηση του εισοδήματος και τη μείωση της φτώχειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Παπαδοπούλου (2004), ενώ μειώθηκε το φαινόμενο της σχολικής διαρροής από την υποχρεωτική εκπαίδευση, αυτό δεν επηρέασε την πρόσβαση στη μισθωτή εργασία, η οποία έγινε πιο δυσχερής, και μάλιστα υιοθετήθηκαν «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης σε βάρος των εργαζομένων.

Αντίστοιχα, και με την ανεργία να καλπάζει στην Ελλάδα (23,6% στο β΄ τρίμηνο του 2012[footnoteRef:21] έναντι 16,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ στις 13/9/2012), ένας στους τέσσερις πτυχιούχους είναι άνεργος, ενώ το ποσοστό διαρροής επιστημονικού δυναμικού στη χώρα μας έφτασε το 9,5%-11% το 2009-2010 (Λαμπριανίδης, 2011). Στη σημερινή συγκυρία, που κυριαρχεί η λογική των «ευέλικτων» σχέσεων εργασίας, δηλαδή της ανειδίκευτης, χαμηλά αμειβόμενης ή/και μερικής απασχόλησης, το ποσοστό των ανέργων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μεταπτυχιακά) έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των υπερασπιστών της Νέας Συμφωνίας, φαίνεται πως η εργασία δεν οδηγεί στην απομάκρυνση από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά ούτε και η εκπαίδευση σε μισθωτή εργασία με δικαιώματα.  [21:  	Ποσοστό με αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια: 27,8% το πρώτο τρίμηνο του 2014.] 


Όπως παρατηρούν οι Παπαθεοδώρου & Δαφέρμος (2010β), στον δημόσιο διάλογο και στην επίσημη κυβερνητική ρητορεία της εποχής κυριαρχεί η άποψη ότι η οικονομική ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας είναι οι βασικές και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μείωση της φτώχειας. Η οικονομική ανάπτυξη, που έχει θεοποιηθεί στη νεοφιλελεύθερη πολιτική, έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι ικανή να διαφοροποιήσει τα ποσοστά φτώχειας. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1990 παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο στις χώρες της Ε.Ε., χωρίς όμως αποτελέσματα στο ποσοστό της φτώχειας. Οι ερευνητές καταλήγουν συνεπώς στη διαπίστωση ότι «τα επιχειρήματα για την οικονομική ανάπτυξη που θα επιφέρει την πάταξη της φτώχειας χρησιμοποιήθηκαν για να νομιμοποιηθούν εθνικές και υπερεθνικές πολιτικές και επιλογές για τη λιτότητα, την απορρύθμιση των αγορών και την επίτευξη μακρο-οικονομικών στόχων» (ό.π.: 58). 

Παρόλο που κάτω από το όριο της φτώχειας βρισκόταν το 22%[footnoteRef:22] των νοικοκυριών, η Ελλάδα παρέμενε και παραμένει η χώρα με το χαμηλότερο ύψος και εύρος επιδομάτων στην Ε.Ε. (Παπαθεοδώρου & Πετμεζίδου, 2004). Κι ενώ η δραματική αύξηση της ανεργίας δημιουργεί νέες αυξημένες ανάγκες κοινωνικής προστασίας, στο περιβάλλον της ασφυκτικής λιτότητας που επιβάλλει η οικονομική κρίση επηρεάζεται σοβαρά η βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους, το οποίο κινδυνεύει με κατάρρευση αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διατήρηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Η επιβαλλόμενη λιτότητα σε συνδυασμό με την έντονα προβαλλόμενη κυβερνητική προσπάθεια για πάταξη των καταχρήσεων σε προγράμματα κρατικής πρόνοιας (π.χ., συντάξεις σε αποβιώσαντες, σπατάλη σε νοσοκομεία, πανεπιστήμια και γενικά στον δημόσιο τομέα) έχουν συντελέσει σε δραματικές περικοπές επιδομάτων.  [22:  	Τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά είναι ακόμη μεγαλύτερα και παρουσιάζουν αυξητική πορεία: 27,6% το 2010, 27,7% το 2011, 31% το 2012 και 34,6% το 2013 (ΕΛΣΤΑΤ, 12/6/2014).] 


Από την άλλη, ενισχύονται πολιτικές που αυξάνουν τα ποσοστά της φτώχειας, όπως χρέωση για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και φαρμάκων, έμμεση φορολογία, μείωση των επιδομάτων κατοικίας και αναπηρίας, κάτι που καταφέρει διπλό χτύπημα στα νοικοκυριά που έχουν ήδη πληγεί οικονομικά. Επιπλέον, τα επιδόματα χορηγούνται από διαφορετικούς φορείς, με διαφορετικούς και συχνά αντιφατικούς κανόνες. Η επιδοματική πολιτική στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και ανεπάρκεια. Για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας έχει περιορισμένη διάρκεια και είναι ανταποδοτικό του επαρκούς ιστορικού ασφάλισης (μόνο το 44% των ανέργων το λαμβάνει).[footnoteRef:23] Ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη γενικής εμβέλειας δεν υφίσταται. Το επίδομα αναπηρίας εξαρτάται από το είδος της και από τη διάγνωση. Η στεγαστική αρωγή απαιτεί 
ασφάλιση (Ματσαγγάνης, Ferrera, Capucha & Moreno, 2004). Με βάση αυτά, γίνεται φανερό ότι ο ρόλος των επιδομάτων είναι περιθωριακός και στην πραγματικότητα οδηγεί σ’ ένα διάτρητο δίχτυ ασφάλειας.  [23:  	Ποσοστό που έχει μειωθεί πολύ περισσότερο σήμερα. Σύμφωνα με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (19 Απριλίου 2015), σε σύνολο 1,3 εκατομμυρίων ανέργων μόνο περίπου 158.000 παίρνουν επίδομα ανεργίας, δηλαδή ποσοστό 12% (στοιχεία Ιανουαρίου 2015).] 


Οι Παπαθεοδώρου & Δαφέρμος (2010α) τονίζουν την ανάγκη να αναμορφωθεί το σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα στα πρότυπα χωρών όπως οι σκανδιναβικές, με επιδοματικές παροχές που δίνονται ανεξάρτητα από τους πόρους των δικαιούχων και που συντελούν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι «με την παροχή καθολικών επιδομάτων αποφεύγεται ο στιγματισμός, το υψηλό γραφειοκρατικό κόστος, η πόλωση, η αδιαφάνεια και η ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων, καθώς και η δυσκολία πρόσβασης από αυτούς που τα 
έχουν πραγματικά ανάγκη» (ό.π.: 52). 

Ρομά και επιδοματική πολιτική

Στο πλαίσιο αυτό, και μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία, θα δούμε συνδυαστικά κάποια από τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας για τους Ρομά, μιας έρευνας που έγινε για να αποτυπωθεί το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ των οικογενειών τους, αλλά ταυτόχρονα παρέχει και δεδομένα που σχετίζονται με ζητήματα κοινωνικών παροχών και φτώχειας τα οποία συζητήθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τέσσερα σχετικά ερωτήματα. Το πρώτο αφορά τη λήψη επιδομάτων, το δεύτερο το επίπεδο εκπαίδευσης των μελών της οικογένειας, το τρίτο την απασχόληση των ενήλικων μελών και το τέταρτο τη σίτιση της οικογένειας. Τα δεδομένα συλλέχτηκαν μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο όμως, λόγω της δυσκολίας να απαντήσουν γραπτά οι συμμετέχοντες/ ουσες, εξελίχτηκε σε συνέντευξη (πόρτα-πόρτα). Συμμετείχαν 1.666 άτομα (περίπου 80,8% γυναίκες και 19,2% άντρες), που αντιπροσώπευαν τις οικογένειές τους, δηλαδή συνολικά 8.243 άτομα, σε 37 διαφορετικές τοποθεσίες, διασπαρμένες σε 10 νομούς ανά την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Μάρτιο του 2012. 

1. Στο πρώτο ερώτημα, περί κοινωνικών παροχών, οι συμμετέχουσες/ οντες ανέδειξαν με τις απαντήσεις τους πρώτο σε συχνότητα το επίδομα πολυτέκνων, το οποίο λαμβανόταν από το 63,9% του δείγματος. Αναμφίβολα η συντριπτική πλειοψηφία των Ρομά είναι πολύτεκνοι. Ακολουθούν, με πολύ σημαντική διαφορά, το επίδομα αναπηρίας, του απροστάτευτου τέκνου και το σχολικό επίδομα, με ποσοστά 6,5%, 5,7% και 2,9% αντίστοιχα. Χαμηλότερη είναι η συχνότητα λήψης των υπόλοιπων επιδομάτων, όπως της ανύπαντρης μητέρας (2%), της πρόνοιας (1,3%), της ανεργίας (0,3%) και της χηρείας (0,1%). (Πίνακας 1)

Πίνακας 1. Τύποι επιδομάτων που λαμβάνονται

		Τι επιδόματα έχετε 
συνολικά στο σπίτι;

		ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

		ΠΟΣΟΣΤΟ %



		Πολυτέκνων

		1.066

		63,9



		Αναπηρίας

		   108

		  6,5



		Απροστάτευτου τέκνου

		     94

		  5,7



		Σχολικό

		     48

		  2,9



		Ανύπαντρης μητέρας

		     33

		  2,0



		Πρόνοιας

		     21

		  1,3



		Ανεργίας

		       4

		  0,3



		Χηρείας

		       1

		  0,1





Η άποψη λοιπόν ότι οι Ρομά ζουν από τα επιδόματα, τα οποία «ενθαρρύνουν» την κοινωνική αδράνεια και οδηγούν σε κοινωνικό παρασιτισμό, είναι φαντασιακή. Οι επιπτώσεις όμως της άποψης αυτής είναι πραγματικές και επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Η λογική της (κακής) εξάρτησης από τα επιδόματα απομακρύνει την ιδέα της καθολικότητας της κοινωνικής ασφάλειας. Μάλιστα, τα στερεότυπα που έχουν επικρατήσει είναι τόσο ισχυρά, ώστε διαμορφώνουν τη δημόσια αλλά και την προσωπική εικόνα μελών της ομάδας, που συχνά εσωτερικεύουν τις κυρίαρχες απόψεις. Παράλληλα, συμβάλλουν και στη διάβρωση των σχέσεων μεταξύ των μελών, καθώς ενθαρρύνεται η δημιουργία μιας κοινωνίας απομονωμένων ατόμων όπου ο ένας βλέπει τον άλλον ως απειλή και ως εμπόδιο στους σκοπούς του, γεγονός που υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. 

Αντί το δικαίωμα στα επιδόματα να αποτελεί μέρος της ατζέντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι κοινωνικές παροχές να χορηγούνται χωρίς να πληγώνουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που τις δικαιούνται, η δαιμονοποίησή τους διευκολύνει τη «δικαιολογημένη» κατάργησή τους. Όπως υποστηρίζει εύστοχα η Fraser (1993), η κοινωνική πρόνοια πρέπει να αντιμετωπίζει τους δικαιούχους επιδομάτων ως πολίτες και όχι ως πελάτες ή καταναλωτές, πράγμα που συνεπάγεται άρση του τεχνοκρατικού μοντέλου επιδοματικής πολιτικής και δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικών παροχών με επίκεντρο το δικαίωμα κάθε πολίτη σε αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και με τελικό στόχο την κοινωνική ισότητα, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή. 

2. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το μορφωτικό επίπεδο όσων ρωτήθηκαν. Είδαμε παραπάνω ότι στις παρούσες οικονομικές συνθήκες η φοίτηση στο σχολείο και η απόκτηση δεξιοτήτων δεν οδηγούν αυτομάτως σε ανάλογη επαγγελματική αποκατάσταση. Από την άλλη, βέβαια, τα ποσοστά ανεργίας είναι μεγαλύτερα σε άτομα με χαμηλό ή μηδενικό μορφωτικό 
επίπεδο. Η κατανοµή της ανεργίας σε συνάρτηση με το επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως εξής το 2012: Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρούνταν σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (35,8%). Ακολουθούσαν οι απόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης και οι πτυχιούχοι της ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (26%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνταν στους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος (12,9%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16,2%).[footnoteRef:24] [24:  	http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/ A0101_SJO01_DT_QQ_02_2012_01_F_GR.pdf] 


Διερευνώντας το μορφωτικό προφίλ του δείγματός μας, διαπιστώσαμε ότι το 44% γνωρίζει ανάγνωση/γραφή, το 23% έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο, το 4% έχει αποφοιτήσει από το γυμνάσιο και το 1,7% από το λύκειο. Όπως είναι φανερό, από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης ο αριθμός των αποφοίτων περιορίζεται σημαντικά, και στις ανώτερες βαθμίδες φτάνει να γίνεται έως και ανύπαρκτος, μειώνοντας δραματικά τις πιθανότητες απασχόλησης για τα μέλη της κοινότητας Ρομά. (Πίνακας 2) 

Πίνακας 2. Επίπεδο εκπαίδευσης σε κάθε οικογένεια

		Αριθμός 
μελών κάθε οικογένειας που…

		ΠΟΣΟΣΤΟ %



		

		γνωρίζουν
 ανάγνωση /γραφή

		ολοκλήρωσαν τη φοίτηση στο δημοτικό

		ολοκλήρωσαν 
τη φοίτηση 
στο γυμνάσιο

		ολοκλήρωσαν τη φοίτηση στο λύκειο



		0

		19,3

		43,8

		85,3

		93,9



		1 έως 3

		53,6

		49,2

		14,5

		6,0



		4 έως 6

		24,7

		6,5

		0,2

		0,1



		7 και <

		2,3

		0,5

		0,0

		0,0



		ΣΥΝΟΛΟ

		99,9

		100,0

		100,0

		100,0





Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική εξέταση του μορφωτικού επιπέδου των οικογενειών ανά τύπο γειτονιάς. Φαίνεται ότι στους καταυλισμούς βρίσκουμε τα χαμηλότερα ποσοστά μόρφωσης, τα οποία βελτιώνονται στις περιοχές με ανάμεικτα σπίτια και αυξάνονται ακόμη περισσότερο στις περιοχές με συμβατικές κατοικίες. 

3. Το επόμενο ερώτημα διερευνά τον τύπο απασχόλησης των ενηλίκων Ρομά. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι μόνο το 45,7% ανέφερε σταθερή εργασία που διαρκεί όλο τον χρόνο, ενώ για το 9,4% η εργασία είναι εποχιακή. Για το 13,9% όσων ρωτήθηκαν η εργασία περιορίζεται σε μερικές μέρες τον μήνα, ενώ το 8,2% ανέφερε ότι εργάζεται ακόμη σπανιότερα. Διαπιστώνουμε ότι το 31,5% απασχολείται εποχιακά ή περιστασιακά. Τέλος, 22,8% δηλώνουν άνεργοι/ες, ποσοστό αντίστοιχο μ’ αυτό του γενικού πληθυσμού. (Πίνακας 3) 

Πίνακας 3. Τύπος απασχόλησης

		ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

		ΠΟΣΟΣΤΟ %



		Όλο τον χρόνο

		45,7



		Μερικές μέρες τον μήνα

		13,9  



		Εποχιακά

		   9,4



		Σπάνια

		   4,2



		Άλλη συχνότητα

		   4,0



		Ποτέ

		22,8





Το σημαντικό εύρημα εδώ είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό όσων ρωτήθηκαν (77,2%) είναι εργαζόμενοι/ες και όχι άνεργοι/ες. Οι διάφορες μορφές απασχόλησής τους σχετίζονται παραδοσιακά με τον πληθυσμό των Ρομά (αυτοαπασχόληση, ημιπαράνομη, ανασφάλιστη εργασία), αλλά και επικρατούν γενικότερα στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή (προσωρινή, επισφαλής και κακά αμειβόμενη εργασία). Άλλος ένας ισχυρός μύθος, των «τεμπέληδων» Ρομά που κάθονται και παίρνουν τα επιδόματα, καταρρίπτεται μέσα από τα δεδομένα αυτά.

4. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, δεν προκαλεί έκπληξη το εύρημα ότι το 70% όσων ρωτήθηκαν ανέφερε πως κατά τον τελευταίο μήνα η οικογένειά του/της δεν διέθετε αρκετά χρήματα για την κάλυψη των αναγκών διατροφής. Και εδώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά ανάλογα με τον τύπο γειτονιάς: Το μεγαλύτερο ποσοστό αδυναμίας σίτισης καταγράφηκε σε όσους/ες διαμένουν στους καταυλισμούς (90,3%), ελάχιστα χαμηλότερο στις ανάμεικτες γειτονιές (88,5%) και αρκετά χαμηλότερο στις συμβατικές γειτονιές (56%), όπου το ποσοστό όσων δεν ανέφεραν σχετικό πρόβλημα φτάνει αισίως στο 44%. (Γράφημα 1)

Γράφημα 1. Οικονομική αδυναμία σίτισης ανά τύπο γειτονιάς[footnoteRef:25] [25:  	Τα τελευταία χρόνια η Eurostat (01/2012) στον δείκτη σχετικής φτώχειας υπολογίζει συμπληρωματικά και δείκτες υλικής αποστέρησης που βασίζονται στη δυνατότητα των νοικοκυριών να καλύψουν τις εξής εννιά βασικές ανάγκες: 1) γεύμα με ψάρι ή κρέας κάθε δεύτερη μέρα, 2) μια βδομάδα διακοπές τον χρόνο, 3) αντιμετώπιση έκτακτων εξόδων, 4) επαρκή θέρμανση στο σπίτι, 5) αποπληρωμή χωρίς δυσκολίες των τοκοχρεολυσίων, των ενοικίων και των λογαριασμών, 6) πλυντήριο, 7) έγχρωμη τηλεόραση, 8) τηλέφωνο και 9) κατοχή αυτοκινήτου. Ένα άτομο (ή νοικοκυριό) θεωρείται ότι βιώνει υλική αποστέρηση όταν δεν έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τουλάχιστον τρεις από τις παραπάνω ανάγκες. ] 





Συζήτηση

Συνοπτικά, οι Ρομά απορροφούν μικρό ποσοστό επιδομάτων, είναι στην πλειοψηφία τους εργαζόμενοι (συχνά αυτοαπασχολούμενοι ή ημιαπασχολούμενοι) και βιώνουν σε σημαντικό βαθμό υλικές στερήσεις και φτώχεια. Γίνεται διακριτό από τα ευρήματά μας –παρόλο που δεν δίνουν έμφαση σε καθορισμένους δείκτες με πολύπλοκους φορμαλισμούς και μαθηματικούς τύπους για την ανάλυση της οικονομικής ανισότητας– ότι οι οικογένειες των Ρομά δεν σωρεύουν επιδόματα, βρίσκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης, και η φτώχεια τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση της απασχόλησής τους, που λόγω μακρόχρονων μηχανισμών αποκλεισμού από αξιοπρεπείς, κερδοφόρες και νόμιμες συνθήκες εργασίας, όπως επίσης και λόγω χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, δεν τους εξασφαλίζει βιώσιμο επίπεδο ζωής.

Η επιβίωση σε αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και η ικανοποίηση βασικών οικονομικών και κοινωνικών αναγκών αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ιδιότητα του πολίτη και είναι υποχρέωση του κράτους να τις εξασφαλίσει. Ωστόσο, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, η προνοιακή πολιτική στην Ελλάδα της κρίσης αδυνατεί να αντισταθμίσει τις ρωγμές που προκαλεί η πολιτική της λιτότητας, η οποία εξωθεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην ανεργία και τη φτώχεια.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, μια από τις προτεραιότητές μας ήταν να ενημερωθεί και να κινητοποιηθεί ο πληθυσμός των Ρομά αναφορικά με τη λήψη των επιδομάτων που δικαιούνταν. Παράλληλα επιδιώχθηκε και η τακτοποίηση των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων (εγγραφή σε μητρώα, καταλόγους) προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνδεσή τους με 
υπηρεσίες και πόρους (διεκδίκηση επιδομάτων, εγγραφή στα σχολεία). Η κινητοποίηση εμπεριείχε στρατηγικές αρχικά για την απελευθέρωση από τον κοινωνικό φόβο προς τις υπηρεσίες και δευτερευόντως για την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την κάλυψη προσωπικών αναγκών. Πρόκειται για μια προσέγγιση που επενδύει στις κοινωνικές σχέσεις και στην αλληλεγγύη, με την ελπίδα να διατηρηθεί αδιάσπαστος ο κοινωνικός ιστός. 

Από την αρχή της εφαρμογής του Προγράμματος φροντίσαμε ώστε οι συνεργάτες και συνεργάτριές μας στο πεδίο να αλληλεπιδρούν με τον πληθυσμό Ρομά μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και όχι μόνο σε επίπεδο λόγου, μιας και –όπως επιτυχημένα αναφέρει ο Δουζίνας (2006)– τα ανθρώπινα δικαιώματα τις τελευταίες δεκαετίες θεμελιώνονται μόνο στον ανθρώπινο λόγο και όχι σε κάτι πιο στέρεο. Προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις επιθυμίες των μελών της κοινότητας και να αντιμετωπίσουμε τα ρήγματα των ατομικών ταυτοτήτων χωρίς επικριτική διάσταση, μέσω της διαδικασίας του «εμπεριέχειν», με αναμονή και συγκρότηση. Αναπόφευκτα, ως μέλη της κυρίαρχης ομάδας, φέραμε τα σημάδια των προνομίων μας σ’ αυτές τις αλληλεπιδράσεις, αλλά από την άλλη μεριά φέραμε και τις γνώσεις και τις προσβάσεις στις πηγές που χρειαζόταν ο πληθυσμός (Sleeter & Soriano, 2012). 

Επενδύσαμε στην ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη: η έννοια της προνοιακής εξάρτησης τείνει να ακυρώσει την ιδέα της αλληλεγγύης (Wilde 2007, στο Sleeter & Soriano, 2012), ακόμη και σε μια παραδοσιακή κοινότητα όπως αυτή των Ρομά. Στην εποχή μας η ιδέα της αλληλεγγύης περνάει κρίση, καθώς η προσωπική επιτυχία προβάλλεται και επαινείται περισσότερο από τον συλλογικό αγώνα και τα επιτεύγματά του. Ωστόσο, σήμερα όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η 
απάντηση στην επέλαση των νεοφιλελεύθερων ιδεών είναι η αλληλεγγύη (Fraser, 1993· Sleeter, 2011· Sleeter & Soriano, 2012). 

Επίλογος

Η δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύης, ακόμα και στον μικρόκοσμο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζονται πολλές προσπάθειες για να εδραιωθεί η αίσθηση της ομάδας, μέσα από τη σύνθεση τόσο διαφορετικών προσωπικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πολιτικών ταυτοτήτων, αλλά και τόσο διαφορετικών αναγκών. Ο διάλογος βοηθάει να κλείσουν οι ρωγμές που προκαλούν οι διαφορετικές ταυτότητες και οι ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. 

Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να εκφράσουμε ξεκάθαρα τη διαπίστωση ότι στα χρόνια εφαρμογής του Προγράμματος έχουμε εγκαταστήσει με τις δράσεις μας ένα στέρεο δίκτυο αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας του Προγράμματος και της κοινότητας των Ρομά. Σίγουρα πάντως είναι ένα δίκτυο υπό διαμόρφωση, όπως δείχνουν τα ενθαρρυντικά μηνύματα που μας έρχονται καθημερινά από το πεδίο, τροφοδοτώντας την ελπίδα μας και επιτρέποντάς μας να οραματιζόμαστε την ουτοπία. 
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Το κείμενο αυτό παρουσιάζει στοιχεία για την αναπηρία που προέρχονται από την αρχική διερεύνηση σε οικογένειες Ρομά και σε σχολεία με μαθητικό πληθυσμό Ρομά στην Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η ανάλυση των δεδομένων της μακροσκελούς μελέτης θίγει ζητήματα που αφορούν την υγεία, την ασθένεια, τη βλάβη και την αναπηρία, μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών εμποδίων και των θεσμικών διακρίσεων. Επισημαίνονται, επίσης, οι σχέσεις μεταξύ ασθένειας, βλάβης, αναπηρίας και φτώχειας. 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι μια πρώτη χαρτογράφηση των προαναφερθέντων ζητημάτων, που μπορεί να οδηγήσει στην ερμηνεία τους και συνακόλουθα στην κοινωνική και εκπαιδευτική παρέμβαση. Τα αρχικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα προβλήματα υγείας κυριαρχούν έναντι της ύπαρξης βλάβης καθώς και ότι μια πλειοψηφική ομάδα μαθητών/ριών Ρομά παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες. Η φοίτηση των εγγεγραμμένων μαθητών/ριών Ρομά με αναπηρία δεν ξεπερνούσε το μισό του συνολικού πληθυσμού ανάπηρων παιδιών Ρομά. Τα αρχικά αυτά ευρήματα συνάδουν με τα ευρήματα μελετών που έχουν διεξαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την υγεία των παιδιών Ρομά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση. 

Ετερότητες, διαχωρισμοί και ρήξη του κοινωνικού ιστού 

Το κείμενο αυτό ξεκινάει με την προσπάθεια να ορίσει τις θεωρητικές εκείνες συντεταγμένες στο πλαίσιο των οποίων θα παρουσιαστεί η γενικότερη εικόνα του υπό πραγμάτευση θέματος. Ακολουθεί η καταγραφή συγκεκριμένων δεδομένων από τη μακροσκελή ερευνητική εργασία στηριγμένη σε αυτές τις θεωρητικές συντεταγμένες, η οποία έχει περατωθεί και είχε στόχο τη χαρτογράφηση του πληθυσμού Ρομά στην Κεντρική, Δυτική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

Όπως διαφαίνεται από τον τίτλο, η έρευνά μας σχετίζεται με τους 
ανάπηρους Ρομά. Δηλαδή, αν ακολουθήσουμε τον κανόνα των αναλυτικών κατηγοριών, αναφερόμαστε σε δύο κοινωνικές κατηγορίες: Η πρώτη, οι Ρομά, ορίζεται με βάση τη φυλή, και η άλλη με βάση την ύπαρξη βλάβης, που καθίσταται αναπηρία λόγω των κοινωνικών περιορισμών που βιώνει το άτομο. Τα επιστημονικά πεδία που ασχολούνται με την κάθε κατηγορία χωριστά είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η ειδική αγωγή. Το μεν πρώτο ασχολείται με τα ζητήματα της φυλής και των φυλετικών διακρίσεων, το δε δεύτερο με τα ζητήματα της βλάβης και της διάγνωσής της. Κατά την Butler (2008: 320), «είναι ολοφάνερο ότι υπάρχουν σοβαροί ιστορικοί λόγοι για να διατηρηθούν ως ξεχωριστές οι διάφορες αναλυτικές σφαίρες, όπως η “φυλή”, η “σεξουαλικότητα” και η “έμφυλη διαφορά”». Πράγματι, η έννοια των κοινωνικών κατηγοριών 
έχει μακρά διαδρομή στην κοινωνική ιστορία και πολλοί επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων, τις θεωρούν ισχυρό και χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της λειτουργίας του κόσμου. Εντούτοις, αυτός ο επιμεριστικός, εξειδικευμένος τρόπος προσέγγισης, βασισμένος μόνο στο επίπεδο της μικροκλίμακας, που ενδυναμώθηκε περισσότερο κάτω από την επίδραση των προταγμάτων της μεταμοντέρνας σκέψης, πολλές φορές παραιτείται από οποιαδήποτε προσπάθεια διασύνδεσης του μέρους με το όλον. Aποκόπτει, ενίοτε βίαια, τους «ομφάλιους λώρους» που συνδέουν και κυριολεκτικά τροφοδοτούν τα επιμέρους ζητήματα με τη σύνολη κοινωνική πραγματικότητα (Τσουκαλάς, 2010). Με αυτόν τον τρόπο, παράγει κατακερματισμένες ταυτότητες, νέα στεγανά επιστημονικά πεδία, και τεχνοκρατικά επαρκείς αλλά κοινωνικά αποστειρωμένους ειδικούς διαχείρισης των πεδίων. Πιο συγκεκριμένα, σ’ ένα πολύ μεγάλο εύρος της επιστήμης παρατηρείται η κυριαρχία ενός άκρατου και όχι λίγες φορές ανορθολογικού ψυχολογο-κεντρικού μεθοδολογικού ατομικισμού, και η σχεδόν πλήρης εξαφάνιση των κοινωνικών και ιστορικών δομών από το πεδίο έρευνας, ως ζωτικών και αναγκαίων διαμεσολαβητικών εργαλείων για την ουσιαστική προσέγγιση των εξεταζόμενων κοινωνικών ζητημάτων (Αλεξίου, 2008).

Πέρα όμως από τις μελέτες θετικιστικού ή μεταμοντέρνου χαρακτήρα που χρησιμοποίησαν ως κεντρικό εργαλείο τις κοινωνικές κατηγορίες και με αυτόν τον τρόπο αυτές λειτούργησαν στο παρελθόν ως αναπόφευκτη και αναγκαία συνθήκη, μια μεγάλη συγκομιδή πληροφοριών και υλικού για τις διάφορες κοινωνικές ομάδες, η υλιστική ή η μετα-υλιστική προσέγγιση, εστίασε τον φακό των επιστημόνων σε θέματα οικονομίας, κοινωνικών δομών, αναδιανομής, διάκρισης, ανισότητας, καταπίεσης και εξουσίας[footnoteRef:26]. Τέθηκε δηλαδή το ζήτημα μιας άλλης ανάγνωσης των πεδίων, που δεν 
αφορούσε μόνο τη μεταξύ τους σύγκλιση, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους η μια αναλυτική κατηγορία μπορεί να συγκροτηθεί με τη διαμεσολάβηση μιας άλλης ως κεντρικού στοιχείου της. Αποτέλεσμα όλης αυτής της ερευνητικής και θεωρητικής κινητικότητας εδώ και δεκαετίες γύρω από το ζήτημα των κοινωνικών κατηγοριών ήταν το να μπορεί κανείς να εντοπίζει κοινές εστιάσεις σε θέματα που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν να μην πολυσυνδέονται μεταξύ τους, όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η ομοφυλοφοβία, ο μισαναπηρισμός (disablism), η μισογηρία (ageism) κ.ά. [26:  	Με αυτήν την οπτική δημιουργήθηκε το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής της 
Ένταξης.] 


«Ζεύγη» και «τρίπτυχα» κοινωνικών κατηγοριών (ανάπηρες γυναίκες, ανάπηρες γυναίκες της Μέσης Ανατολής, άνεργοι μετανάστες, ανάπηροι κτλ. –ο κατάλογος είναι ατελείωτος) αποτέλεσαν πεδίο μεγάλης πολυπλοκότητας και έντονων δημόσιων συζητήσεων (Vernon & Swain, 2006· Butt, & Mirza, 1996). Αναμφίβολα, η πλούσια βιβλιογραφία και οι νέες εστιάσεις για τη θέαση των ζητημάτων συντέλεσαν σε μια καινούρια και σε πολλά σημεία γόνιμη επαναπραγμάτευσή τους, αναδεικνύοντας έτσι κάποιες διαστάσεις που παρέβλεπαν ή υποτιμούσαν οι παλαιότερες προσεγγίσεις. 
Άμεση συνέπεια η εγκατάλειψη αυτού που ονομάζει ο Τσουκαλάς (2010) «φετιχοποίηση της “αυτοδιαφοροποίησης”», εννοώντας τη διάρρηξη των ζωτικών διασυνδέσεων που συναρθρώνουν το επιμέρους με το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιό του. 

Οι δύο συγγραφείς του κειμένου, αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης και των σπουδών για την αναπηρία, εξετάζουν τις ευρύτερες κοινωνικές κατηγορίες, τις εκτοπισμένες ή υποβαθμισμένες από το πλαίσιο των μονομερών προσεγγίσεων, για να στηρίξουν τις θεωρητικές συντεταγμένες της παρούσας έρευνας. Διερευνώντας την περιπλοκότητα της φτώχειας και της πολλαπλής καταπίεσης που εκπηγάζει από αυτές, δεν στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής κατηγορίας και ενός ανερχόμενου επιστημονικού πεδίου. Επιδιώκουν κυρίως να καταδείξουν την ύπαρξη κοινωνικών εμποδίων και να θίξουν τα ζητήματα θεσμικών διακρίσεων που σχετίζονται με την αναπηρία και τη φυλή. Διερευνούν αρχικά το επίπεδο της φτώχειας, όπως προκύπτει μέσα από τις συνθήκες διαβίωσης του συγκεκριμένου πληθυσμού –δεν θα παρουσιαστεί στο κείμενο αυτό– (π.χ., το σύστημα οικογενειακής ζωής, τη στέγαση, τον τρόπο δόμησης του περιβάλλοντος χώρου, τον τύπο της γειτονιάς, τις παρεχόμενες υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, τα απασχολούμενα μέλη της οικογένειας), και συσχετίζουν τη διαβίωση με το επίπεδο εκπαίδευσης των οικογενειακών μελών, και ιδιαίτερα των παιδιών. 

Στη διευρυμένη μελέτη, λοιπόν, εξετάζονται ζητήματα κυρίαρχα στη ζωή των Ρομά της Βόρειας Ελλάδας, που αφορούν τη φτώχεια, την εκπαίδευση, την υγεία, την ασθένεια, την αναπηρία και τη διάγνωση, δημιουργώντας μια πρώτη χαρτογράφηση που μπορεί να οδηγήσει στην ερμηνεία, συνακόλουθα στην αλλαγή των όρων πρόσληψης της πραγματικότητας, αλλά και σε ανάλογες κοινωνικές παρεμβάσεις. 

Φτώχεια, υγεία, ασθένεια 

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαία μια επισήμανση. Η σχέση μεταξύ ασθένειας, βλάβης και αναπηρίας είναι πολύπλοκη και δυναμική και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ακολουθεί η διάκριση μεταξύ βλάβης και αναπηρίας, καθώς και ασθένειας και αναπηρίας, χρήσιμη και παραγωγική για τις ανάγκες της έρευνας, με βάση τη συλλογιστική που αναπτύσσεται στις παλαιότερες μελέτες κυρίως του Mike Oliver αλλά και άλλων υποστηρικτών του κοινωνικού μοντέλου. Είναι γεγονός ότι η τοποθέτηση της βλάβης εντός των επιστημονικών ορίων της ιατρικής, της βιολογίας, της κλινικής ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας της ασθένειας καθόρισε με έντονο τρόπο τη θεώρηση πολλών επιστημόνων για την αναπηρία. Η αναπηρία θεωρήθηκε ασθένεια και οι ανάπηροι χρονίως νοσούντες (Ηughes, 2014).

Ο Oliver (2009) και αρκετοί άλλοι επιστήμονες (Thomas, 2014), ασπαζόμενοι το κοινωνικό μοντέλο, δημιούργησαν μια κοινωνική θεωρία για την ανάπηρία. Έτσι, η αναπηρία αρχίζει να υφίσταται όταν κάποιες σύγχρονες κοινωνικές δομές και πρακτικές παράγουν αυτές καθαυτές τη μειονεξία και τον αποκλεισμό των ανθρώπων με βλάβες, θέτοντας περιορισμούς στις δραστηριότητές τους. Στη θέση αυτή διακρίνεται η βλάβη από την αναπηρία. Η βλάβη υφίσταται, ενώ η αναπηρία δημιουργείται κοινωνικά. Η βλάβη δεν είναι συνώνυμη με την αναπηρία, η αναπηρία δεν νοείται ως προσωπική τραγωδία ούτε θεωρείται υπόθεση ιατρικής παρέμβασης. 

Έχοντας στηριχτεί στις επιστημονικές εργασίες και τις εκθέσεις του Townsend (1979) για τη φτώχεια και του Kleinman (1980) για την ασθένεια, ο Oliver καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα:

Α) 	Οι κοινωνίες παίζουν αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά τις πιθανότητες να έχουν οι άνθρωποι για υγεία, αρρώστια, θάνατο. (Oliver, 2009: 60) 

Β) 	Κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις προκαλούν άμεσα βλάβες και ανακατανέμουν την αναλογία των ανθρώπων που βρίσκονται σε ομάδες υψηλού ή χαμηλού κινδύνου. (ό.π.: 61) 

Γ) 	[…] οι κοινωνικές δυνάμεις επηρεάζουν την εννοιολόγηση, την αναγνώριση και τις συνθήκες ορατότητας της βλάβης. Μια βλάβη σ’ έναν συγκεκριμένο τόπο μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είναι η ίδια σε άλλες συνθήκες. Αυτές οι κοινωνικές αντιλήψεις και αυτοί οι ορισμοί επηρεάζουν την παροχή φροντίδας, τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων και το μέγεθος κάθε κονδυλίου που αφορά τις ανάγκες της υγείας. (ό.π.: 35)

Από τα παραπάνω παραθέματα γίνεται φανερό ότι η βλάβη διαχωρίζεται από την αναπηρία ως κατηγορία, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν φεύγει από το προσκήνιο και συζητιέται στο επίπεδο των οικονομικών και κοινωνικών δομών που την προκαλούν. Επιπλέον, μια από τις βασικές συνιστώσες πρόκλησης της βλάβης είναι η φτώχεια. Πράγματι, σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη (Bradby, 2010) διακρίνεται ξεκάθαρα ότι η φτώχεια δεν κατανέμεται τυχαία και ότι υπάρχει ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα σ’ αυτήν και την ασθένεια. Με τον ίδιο τρόπο, o Doyal το 1983 σημείωνε ότι ούτε η αναπηρία κατανέμεται τυχαία: «Συνήθως, όχι μόνο η αναπηρία είναι εγγύηση για τη φτώχεια του “θύματος”, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η φτώχεια η ίδια είναι η σπουδαιότερη αιτία για την αναπηρία» (Doyal, 1983: 7).

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι μελέτες του Kleinman για την ασθένεια. Ο ίδιος διέκρινε τρεις τύπους ασθένειας, οι οποίοι ανάλογα με τον θεωρητικό τρόπο προσέγγισης του κάθε μελετητή κατηγοριοποιούνται σε α) νόσο (disease): όρος που χρησιμοποιούν κυρίως οι γιατροί για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια ως μια συγκεκριμένη διαγνωστική κατηγορία σύμφωνα με τις ιατρικές καταβολές και ταξινομήσεις, β) αρρώστια (illness): η βιωματική εμπειρία των συμπτωμάτων και της οδύνης, και γ) ασθένεια (sickness): όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι η «αρρώστια» είναι συνέπεια γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας, φτώχειας σ’ ένα ευρύτερο φάσμα πληθυσμού, δηλαδή σχετίζεται με μακρο-κοινωνικούς παράγοντες. Η προσέγγιση αυτή τοποθετεί την ασθένεια στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Kleinman, 1988: 3-7). 

Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που η βλάβη καθίσταται αναπηρία, καθίσταται και η ασθένεια. Η κατάσταση των ατόμων με βλάβη ή με ασθένεια προσδιορίζεται σημαντικά από δομικούς παράγοντες και υλικές συνθήκες όπως η υλική αποστέρηση, η ανεργία, τα επιδόματα, η διαβίωση σε μια φτωχή και μολυσμένη περιοχή, η χαμηλή κοινωνική τάξη, ζητήματα που καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις ανισότητες στην παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. Συμπερασματικά, τα ερευνητικά δεδομένα της κοινωνιολογίας και της κοινωνιολογίας της ασθένειας συμφωνούν ότι οι ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών αποτελούν πραγματική αντανάκλαση των άδικων κοινωνικών σχέσεων που κατασκευάζουν αναπηρίες, και μπορούν να παρατηρηθούν οπουδήποτε στον κόσμο (Bradby, 2010: 182).

Μεθοδολογία

Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δύο ομάδες: α) Ρομά και β) εκπαιδευτικοί της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ρομά: Συμμετείχαν 1.666 Ρομά (80,8% γυναίκες και 19,2% άντρες), που εκπροσωπούσαν 1.666 οικογένειες με συνολικά 8.243 μέλη. Η επιλογή του δείγματος ακολούθησε τη μεθοδολογία της μη τυχαίας δειγματοληψίας, λόγω απουσίας καταλόγων με πλήρη απογραφή του πληθυσμού Ρομά. Για την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος ενσωματώθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια στην επιλογή των ερωτώμενων: α) Νομός, β) τοποθεσία (δήμος, περιοχή), γ) σύνθεση πληθυσμού, δ) τύπος γειτονιάς. Οι συμμετέχοντες/ουσες προέρχονταν από 10 νομούς της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Καβάλας, Ξάνθης, Σερρών, Πιερίας, Δράμας, Ροδόπης, Φλώρινας, Κοζάνης) και διέμεναν σε 37 διαφορετικές τοποθεσίες. Η πλειοψηφία τους προερχόταν από τους νομούς Θεσσαλονίκης (Ν=680: 40,9%), Ημαθίας (Ν=360: 21,7%), Καβάλας (Ν=195: 11,7%), Ξάνθης (Ν=144: 8,6%) και Σερρών (Ν=99: 5,9%), ενώ το 11,2% του δείγματος διέμενε στους υπόλοιπους πέντε νομούς. Όσον αφορά τη σύνθεση και τον τύπο της γειτονιάς, περισσότεροι/ες από τους μισούς/ές συμμετέχοντες/ουσες (58,4%) κατοικούσαν σε αμιγείς γειτονιές Ρομά. Το 58% κατοικούσε σε γειτονιές με συμβατικές κατοικίες (μονοκατοικίες και διαμερίσματα), ενώ οι υπόλοιποι/ες είτε σε γειτονιές μεικτού τύπου (ανάμεικτος τύπος κατοικίας: πρόχειρες κατασκευές ή/και μονοκατοικίες σε καλή ή κακή κατάσταση [32%]) είτε σε καταυλισμούς (παραπήγματα, καλύβες, σκηνές [9,9%]). Όσον αφορά τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος: 

α) 	το 50,1% ζούσε σε πολυμελείς οικογένειες (από 5 έως 8 μέλη), ενώ το 41,9% ζούσε σε οικογένειες που απαρτίζονταν από 1 έως 4 μέλη, και

 β) το 47,2% ανέφερε ότι στην οικογένεια εργαζόταν μόνο ένα άτομο, το 21,6% ότι ο αριθμός των εργαζομένων στην οικογένεια ανερχόταν στα δύο μέλη, και το 23% ότι δεν εργαζόταν κανείς στην οικογένεια. 

Εκπαιδευτικοί: Στην έρευνα συμμετείχαν 237 εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι/ες από τους/τις οποίους/ες δίδασκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Ν=131: 55,3%), το ένα τρίτο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ν=78: 32,5% στο γυμνάσιο και 0,4% στο λύκειο) και οι υπόλοιποι 28 εργάζονταν στην προσχολική εκπαίδευση. Η πλειοψηφία τους (76,5%) βρισκόταν σε μεικτά σχολεία. Όσον αφορά την κατανομή του δείγματος εκπαιδευτικών ανά νομό, σχεδόν οι μισοί/ές (Ν=105: 44,4%,) εργάζονταν σε σχολεία του νομού Ημαθίας. Οι υπόλοιποι/ες εργάζονταν στους νομούς Θεσσαλονίκης (Ν=69: 29,1%), Πιερίας (Ν=15: 6,3%), Φλώρινας (Ν=17: 7,2%), Σερρών (Ν=11: 4,6%), Καβάλας (Ν=11: 4,6%), Ροδόπης (Ν=5: 2,1%) και Ξάνθης (Ν=4: 1,7%). 

Εργαλείο συλλογής δεδομένων

Όσον αφορά τα μέλη των οικογενειών Ρομά που συμμετείχαν στην έρευνα, χρησιμοποιήθηκε η δομημένη συνέντευξη (Εργαλείο Α στο εξής) με αυστηρά προκαθορισμένες ερωτήσεις για τη συλλογή δεδομένων. Το πρωτόκολλο της δομημένης συνέντευξης κατασκευάστηκε από ομάδα ερευνητών/ ριών για τις ανάγκες της μελέτης. Η κατασκευή του πρωτοκόλλου, και κυρίως οι θεματικοί άξονες που συμπεριλήφθηκαν σ’ αυτό, στηρίχτηκε 
σε προηγούμενες σχετικές μελέτες (όπως Gordon & Townsend, 2000· O'Higgins & Ivanon, 2006· Ringold, Orenstein & Wilkens, 2005). Ειδικότερα, η δομημένη συνέντευξη εμπεριείχε συνολικά 63 ερωτήσεις ομαδοποιημένες σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούσαν: Α1) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, Α2) τον εντοπισμό του πληθυσμού, Α3) την εκπαίδευση και φοίτηση, Α4) ζητήματα υγείας, αναπηρίας και διάγνωσης στον παιδικό πληθυσμό, Α5) τις συνθήκες διαβίωσης και Α6) τη συμμετοχή στα κοινά. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η συλλογή δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου (Εργαλείο Β στο εξής) το οποίο εμπεριείχε πέντε θεματικές ενότητες σχετικά με: Β1) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, Β2) τη φοίτηση και διαρροή των μαθητών/ριών Ρομά κατά τα σχολικά έτη 2007-2011, Β3) τη φοίτηση και διαρροή των μαθητών/ριών Ρομά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (ε.ε.α./α.), Β4) την προσβασιμότητα και τη συνεργασία με ειδικό προσωπικό, Β5) τις απόψεις τους για τη συνέχιση ή τη διακοπή της φοίτησης των μαθητών/ριών Ρομά. 

Σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, στο κείμενο αυτό εξετάζουμε μόνο δύο θεματικές περιοχές από κάθε εργαλείο: 

Α4)	Ζητήματα υγείας, αναπηρίας, διάγνωσης στον παιδικό πληθυσμό, 

Β3) 	Ζητήματα φοίτησης, αναπηρίας, εκπαίδευσης. 

Ζητήματα υγείας, αναπηρίας, διάγνωσης στον παιδικό πληθυσμό

Αποτελέσματα από τις δομημένες συνεντεύξεις με τις οικογένειες 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις οικογένειες, βρέθηκαν αρκετά παιδιά με προβλήματα υγείας. Χρησιμοποιούμε τον όρο πρόβλημα υγείας μιας και με τον ίδιο τρόπο αρθρώθηκε στα ερωτηματολόγια, για να είναι ευκολότερα κατανοητός στις οικογένειες –παρόλο που με βάση τη διάκριση του Kleinman (1988: 3-7) θα προκρίναμε τον όρο ασθένεια. Βρέθηκαν, λοιπόν, 281 παιδιά με προβλήματα υγείας, ποσοστό 18,3% επί του συνολικού πληθυσμού παιδιών Ρομά. Το 3,6% των προβλημάτων εμφανίστηκαν κατά την παιδική ηλικία, ενώ το 10,1 % ήταν εκ γενετής. Το εύρος τους ήταν μεγάλο: αναπνευστικά (4,1%), καρδιολογικά (3,2%), παθολογικά (1,8%), αιματολογικά (1,7%), νευρολογικά (1,7%), ορθοπεδικά (0,9%), ωτορινολαρυγγικά (0,1%), δερματικά (0,1%), ψυχογενή (0,1%), αλλά και συνδυασμοί όλων των παραπάνω. 

Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας στον παιδικό πληθυσμό φαίνεται ότι σχετίζεται με τον τύπο κατοικίας και γειτονιάς. Ειδικότερα, προβλήματα υγείας στα παιδιά ανέφερε το 28,1% του δείγματος που διέμενε σε καταυλισμούς, ενώ το ποσοστό περιορίζεται στο 21,3% στις γειτονιές με μεικτού τύπου κατοικίες και μειώνεται ακόμα περισσότερο, στο 14,8%, στις συμβατικές γειτονιές. (Γράφημα 1) 

Γράφημα 1. Κατανομή των παιδιών με προβλήματα υγείας ανά τύπο γειτονιάς



Επίσης, σημαντικό εύρημα αποτελεί και το 7,4 % του παιδικού πληθυσμού με αναπηρία –συνολικά 109 παιδιά. Όσον αφορά το είδος της, συχνότερα επρόκειτο για νοητική καθυστέρηση (1,8%), βαρηκοΐα ή κώφωση (1,7%) και κινητική αναπηρία (1%). Σε μικρότερα ποσοστά αναφέρθηκαν τύφλωση (0,5%), γενικά αναπτυξιακά προβλήματα (0,5%), συγκεκριμένα σύνδρομα (π.χ., σύνδρομο Down, 0,1%), προβλήματα ομιλίας (0,5%) και δυσλεξία (0,2%). 

Από την παρουσίαση των παραπάνω ευρημάτων παρατηρούμε ότι περίπου το 26% του παιδικού πληθυσμού Ρομά που μελετήθηκε αντιμετωπίζει είτε σημαντικά προβλήματα υγείας είτε αναπηρίες. Τα αποτελέσματα συνάδουν με τις μελέτες των Cozma, Cucos & Momanu (2000) και Ringold, Orenstein & Wilkens (2005), που συσχετίζουν τις υλικές συνθήκες διαβίωσης με τη βλάβη και την αναπηρία. Εξετάζοντας την εκτενή βιβλιογραφική μελέτη των Zeman, Depken & Senchina (2003) σε 129 άρθρα, που αφορούσε την υγεία του πληθυσμού Ρομά στην Ευρώπη κατά το διάστημα από το 1985-2003, διαπιστώνουμε ανάλογα ευρήματα στο πεδίο. Οι έρευνες στα άρθρα αναφέρονται σε προβλήματα αιματολογικά, αναπνευστικά, νευρομυοσκελετικά, ηπατικά και παιδικής θνησιμότητας. Οι περισσότερες μελέτες συσχετίζουν τις συνθήκες διαβίωσης, την ποιότητα παροχής νερού και την οικονομική δυσπραγία με τα παραπάνω προβλήματα υγείας. 

Οι επιδημιολόγοι Baker (1995) και Warden (1998) διαπιστώνουν στις έρευνές τους ότι οι οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες συχνά παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά χρόνιων και μεταδοτικών ασθενειών. Επιπλέον, σε περίπτωση που η νόσος διαγνωστεί, οι ασθενείς «απολαμβάνουν» μικρό ποσοστό παροχής υγείας. Συνήθως, δεν έχουν καν πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου ή δεν έχουν εξασφαλίσει τις βασικές και στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαβίωσης. Η διαπίστωση όλων των παραπάνω επιβεβαιώνεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:

 Η μεγαλύτερη αιτία ασθένειας και οδύνης στον κόσμο είναι […] η φτώχεια. Η φτώχεια αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο δεν εμβολιάζονται τα μωρά, δεν παρέχεται καθαρό νερό και αποχέτευση, δεν διατίθεται φαρμακευτική αγωγή και άλλες θεραπείες […]. Είναι η γενεσιουργός αιτία του μειωμένου προσδόκιμου ζωής, της βλάβης, της αναπηρίας και της λιμοκτονίας (WHO, 1995: 3, μετάφραση των συγγραφέων).

Επίσης, στα ευρήματα από τις δομημένες συνεντεύξεις των οικογενειών διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας αφορά την κατηγορία της νοητικής καθυστέρησης. Το πρόβλημα προσδιορισμού και οριοθέτησης της νοητικής καθυστέρησης γενικότερα, αλλά και ειδικότερα σε σχέση με την πληθυσμιακή κατηγορία των Ρομά, εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Η διεθνής εμπειρία, όπως καταγράφεται μέσα από την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τίτλο «Θεμελιώδη δικαιώματα: οι κυριότερες νομικές και πολιτικές εξελίξεις του 2010», αποκαλύπτει ότι κακώς έχει διατυπωθεί πως πολλά παιδιά Ρομά έχουν νοητική καθυστέρηση. 

Επιπροσθέτως, κατά τη Βλάχου (2004), οποιαδήποτε προσπάθεια οριοθέτησης του ζητήματος της νοητικής καθυστέρησης σχετίζεται με τρεις κεντρικούς άξονες:

α) τη συνολική εικόνα που έχει η κοινωνία για τον άνθρωπο και τη νοημοσύνη, β) τις υπάρχουσες παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις, τους θεσμούς, το υπάρχον σύστημα των αξιολογικών κατηγοριών, τον τρόπο κοινωνικής οργάνωσης και τα πρότυπα που κυριαρχούν στην κοινωνία, και γ) την κοινωνική θέση έτσι όπως αυτή επηρεάζεται από τη σχέση μεταξύ των αντικειμενικών ιστορικο-κοινωνικών συνθηκών στις οποίες δρα το άτομο. (Βλάχου, 2004: 122)

Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά Ρομά κατηγοριοποιούνται ως παιδιά με νοητική καθυστέρηση λόγω των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών τους. Η Brearly (2001) αναφέρει ότι στην Ουγγαρία, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, το 36% των παιδιών με διάγνωση νοητικής καθυστέρησης ήταν Ρομά. Στην Τσεχία, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, το 20% των παιδιών Ρομά φοιτούσε σε σχολεία για παιδιά με νοητική καθυστέρηση. Αντίστοιχα, ο Goldston (2002) αναφέρει ότι, ενώ ο πληθυσμός Ρομά σχολικής ηλικίας δεν ξεπερνά το 5% του μαθητικού πληθυσμού των γενικών σχολείων της Τσεχίας, το 75% των παιδιών Ρομά φοιτά σε ειδικά σχολεία. 

Επιπλέον, οι έρευνες του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα των Ρομά (ERRC, 1999) έδειξαν ότι τα διαγνωστικά κριτήρια και τα νοομετρικά εργαλεία που αξιοποιούνται είναι πολιτισμικά ακατάλληλα, καθώς δεν συμπεριλαμβάνουν ως βασική γλώσσα τη ρομανί. Στη μελέτη μας διαπιστώθηκε ότι οι οικογένειες Ρομά χρησιμοποιούν τη ρομανί κατά κύριο λόγο, σε ποσοστό πάνω από 95%, με στοιχεία βλάχικης, ελληνικής και τουρκικής γλώσσας. Το εύρημα αυτό αποτελεί σημαντική μεταβλητή σχετικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των διαγνώσεων που παρέχονται από τους επίσημους φορείς προς το δείγμα του πληθυσμού που μελετάται. Όσον αφορά την παρούσα έρευνα, οι περισσότερες από τις συνολικά 60 διαγνώσεις προέρχονται από το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και έχουν καθαρά ιατρικό χαρακτήρα. Μόνο δύο απ’ αυτές έχουν παρασχεθεί στις οικογένειες από τα ΚΕΔΔΥ –εάν υποθέσουμε ότι αυτές διαθέτουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Προκύπτει λοιπόν ένα σημαντικό θέμα που χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, και δη ποιοτική, για τη διερεύνηση του ζητήματος της νοητικής καθυστέρησης των παιδιών Ρομά. 

Ζητήματα φοίτησης, αναπηρίας, εκπαίδευσης 

H άντληση στοιχείων από τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους/στις εκπαιδευτικούς των σχολείων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων) παρουσιάζει ευκρινώς ζητήματα φοίτησης, αναπηρίας και εκπαίδευσης. Είναι ενδεικτικό το εύρημα ότι ελάχιστα παιδιά Ρομά με αναπηρία βρίσκονται στον χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, για την τριετία 2007-2010 δηλώθηκε από τους εκπαιδευτικούς ποσοστό 3,5% παιδιών Ρομά με αναπηρία. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των μαθητών/ριών δηλώθηκε ως παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 

Κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011, από το σύνολο των 79 εγγεγραμμένων μαθητών/ριών Ρομά με αναπηρία μόνο το 53,2% φοιτούσε κανονικά, κυρίως στις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, μόλις το 13% θα συνεχίσει στην επόμενη βαθμίδα, ενώ ένα υψηλό ποσοστό 85,5% θα σταματήσει τη φοίτηση κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηριών (ε.ε.α./α.) που αποδόθηκε κυρίως στα παιδιά Ρομά, είτε μέσω επίσημης διάγνωσης είτε μέσω ανεπίσημης κρίσης των εκπαιδευτικών, είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Δεύτερη κατά σειρά εκτίμηση ήταν τα προβλήματα συμπεριφοράς, και σε μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η νοητική καθυστέρηση, η κώφωση, η κινητική αναπηρία και οι πολλαπλές αναπηρίες. Οι 79 μαθητές/ριες αντιπροσωπεύουν το 4,8% του συνόλου των 1.632 εγγεγραμμένων μαθητών/ριών. (Πίνακας 1) 

Πίνακας 1. Συγκριτική παρουσίαση παιδιών Ρομά με ε.ε.α./α. στο σύνολο των 
εγγεγραμμένων μαθητών/ριών κατά το σχολικό έτος 2010-2011

		Βαθμίδες 
Εκπαίδευσης

		Αγόρια

		Αγόρια με ε.ε.α./α.

		Κορίτσια

		Κορίτσια 
με ε.ε.α./α.

		ΣΥΝΟΛΟ

		ΣΥΝΟΛΟ 
παιδιών με ε.ε.α./α.



		

		Ν

		Ν

		% επί του συνόλου 

		Ν

		Ν

		% επί του συνόλου

		Ν

		Ν

		% επί του συνόλου



		Νηπιαγωγείο 

		118

		1

		0,8

		102

		4

		3,9

		220

		5

		2,3



		Δημοτικό

		609

		42

		6,9

		573

		30

		5,2

		1182

		72

		6,1



		Γυμνάσιο

		125

		2

		1,6

		105

		0

		0,0

		230

		2

		0,9



		ΣΥΝΟΛΟ 

		852

		45

		5,3

		780

		34

		4,3

		1632

		79

		4,8





Ενώ τα παιδιά Ρομά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο παρακολουθούσαν όλα τη γενική τάξη χωρίς επιπλέον υποστήριξη, στη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η κατάσταση διαφοροποιούνταν. Περίπου τα δύο τρίτα αυτών των μαθητών και μαθητριών παρακολουθούσαν τμήματα ένταξης, είτε εξολοκλήρου (Ν=15: 32,6%) είτε ορισμένες ώρες την εβδομάδα (Ν=15: 32,6%), ενώ πολύ μικρά ήταν τα ποσοστά των παιδιών Ρομά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες που παρακολουθούσαν τη γενική τάξη του δημοτικού χωρίς επιπλέον στήριξη (Ν=2: 4,3%) ή με παράλληλη στήριξη (Ν=1: 2,2%). 

Ο χαρακτηρισμός μαθησιακές δυσκολίες επικράτησε με ποσοστό 67,9% (36 παιδιά) έναντι των υπόλοιπων τύπων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Αποδόθηκε με επίσημη διάγνωση σε ποσοστό 83,3% (Ν=20) στα αγόρια και 77,8% (Ν=7) στα κορίτσια, ενώ ως μη επίσημη διάγνωση αποδόθηκε σε ποσοστό 75% (Ν=6) στα κορίτσια. Ο χαρακτηρισμός προβλήματα συμπεριφοράς αποδόθηκε χωρίς επίσημη διάγνωση σε ποσοστό 50% των αγοριών (Ν=6) και σε ποσοστό 25% των κοριτσιών (Ν=2). Επίσης, στα αγόρια σημειώθηκε ένα μικρό ποσοστό επίσημα διαγνωσμένων πολλαπλών αναπηριών (Ν=1: 4,2%) και νοητικής καθυστέρησης (Ν=1: 4,2%). Τέλος, ο χαρακτηρισμός κώφωση και σοβαρά προβλήματα ακοής αποδόθηκε χωρίς επίσημη διάγνωση σε ένα αγόρι (8,3%) και η νοητική καθυστέρηση σε δύο αγόρια (16,7%). (Πίνακας 2)

Πίνακας 2. Τύπος ε.ε.α./α., φύλο, διάγνωση, βαθμίδα εκπαίδευσης

		Τύπος ε.ε.α./α.

		Με διάγνωση

		Χωρίς διάγνωση

		ΣΥΝΟΛΟ



		

		Αγόρια

		Κορίτσια

		Αγόρια

		Κορίτσια

		



		

		Ν

		%

		Ν

		%

		Ν

		%

		Ν

		%

		Ν

		%



		Μαθησιακές 
δυσκολίες

		20

		83,3

		7

		77,8

		3

		25,0

		6

		75,0

		36

		67,9



		Προβλήματα 
συμπεριφοράς

		0

		0,0

		0

		0,0

		6

		50,0

		2

		25,0

		8

		15,1



		Νοητική 
καθυστέρηση

		1

		4,2

		0

		0,0

		2

		16,7

		0

		0,0

		3

		5,6



		Φάσμα 
αυτισμού

		0

		0,0

		0

		0,0

		0

		0,0

		0

		0,0

		0

		0,0



		Τύφλωση/ 
σοβαρά προβλήματα όρασης

		0

		0,0

		0

		0,0

		0

		0,0

		0

		0,0

		0

		0,0



		Κώφωση/ σοβαρά προβλήματα ακοής

		0

		0,0

		0

		0,0

		1

		8,3

		0

		0,0

		1

		1,9



		Κινητική 
αναπηρία

		1

		4,2

		0

		0,0

		0

		0,0

		0

		0,0

		1

		1,9



		Πολλαπλές 
αναπηρίες

		1

		4,2

		0

		0,0

		0

		0,0

		0

		0,0

		1

		1,9



		Άλλο

		1

		4,2

		2

		22,2

		0

		0,0

		0

		0,0

		3

		5,6



		ΣΥΝΟΛΟ

		24

		100,0

		9

		100,0

		12

		100,0

		8

		100,0

		53

		100,0





Τα ευρήματα που διαθέτουμε από τους/τις εκπαιδευτικούς υποδεικνύουν τη σύνθετη σχέση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων με τη φυλετική διάσταση. Οι Ρομά μαθητές/ριες με μαθησιακές δυσκολίες υπερισχύουν ως ομάδα έναντι των Ρομά μαθητών/ριών με αναπηρίες. Οι μαθησιακές δυσκολίες ως κατηγορία υπερισχύουν και στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, και αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Οι διαγνώσεις του μαθητικού πληθυσμού με μαθησιακές δυσκολίες στον ελληνικό χώρο παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις (Τζουριάδου, 2004). Εκεί οφείλεται και το γεγονός ότι πολλά παιδιά με χαμηλή σχολική επίδοση εντάσσονται σ’ αυτή την ευρύτερη κατηγορία. Σύμφωνα με την Τζουριάδου (2004), η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών/ριών με μαθησιακές δυσκολίες

στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζεται στην επίδοση στην ανάγνωση και στην ορθογραφία. Το γεγονός αυτό αναιρεί στην πράξη τη διεπιστημονικότητα και συσσωρεύει στην κατηγορία των μαθησιακών δυσκολιών τον μεγαλύτερο αριθμό των μαθητών με χαμηλή σχολική 
επίδοση που παραπέμπονται για διάγνωση (Τζουριάδου, 2004: 18).

Η πολιτισμική αποστέρηση, τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και οι συνθήκες διαβίωσης δεν λαμβάνονται υπόψη στις επίσημες διαγνώσεις ούτε και στις παιδαγωγικές αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών. 

Τα περισσότερα από τα παιδιά Ρομά με μαθησιακές δυσκολίες διαφάνηκε ότι εκπαιδεύονται στα ενταξιακά τμήματα. Έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως (Διδασκάλου, Ανδρέου & Βλάχου, 2011· Mitakidou, Tressou, Swadener & Grant, 2009) ότι τα ενταξιακά τμήματα αποτελούνται από μαθητικό πληθυσμό που κατά κύριο λόγο απαρτίζεται από παιδιά που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα ή από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί (Tomlinson, 1981· Armstrong, 2004) ο αρνητικός αντίκτυπος αυτής της μορφής φοίτησης στην ουσιαστική ανάπτυξη του ατόμου καθώς και στις πιθανότητες για μελλοντική εύρεση εργασίας. Δεδομένου ότι στα ενταξιακά τμήματα φοιτά μεγάλος αριθμός παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, ο Alur (2007: 98) επισημαίνει ότι «ο αποικιοκρατισμός επίσημα έχει πάψει, αλλά μια περίοδος νεο-αποικιοκρατισμού έχει πάρει τα ηνία».

Η μορφή που απέκτησαν τα ενταξιακά τμήματα στην Ελλάδα και αλλού φαίνεται ότι επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επίσημη τελική έκθεση της UNESCO (1994, στο Armstrong & Spandagou, 2010), η οποία καθορίζει ποιοι/ποιες μαθητές/ριες ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών:

O όρος ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνει, εκτός από τους ανάπηρους μαθητές, όλους εκείνους που βιώνουν δυσκολίες σε περιοδική ή μόνιμη φάση, που επαναλαμβάνουν τις τάξεις κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται, που ζουν στον δρόμο, που ζουν μακριά από τα σχολεία, που είναι πολύ φτωχοί, που είναι θύματα πολέμου, που έχουν βιώσει βία, που διαρρέουν για οποιονδήποτε λόγο (ό.π.: 12).

Από το παραπάνω απόσπασμα είναι ξεκάθαρο ότι στις επίσημες πολιτικές η διαφορετικότητα αποκτά διαστάσεις εργαλειοποίησης, επιτήρησης και διαχείρισης. Ό,τι επιμολύνει την ψευδογενή και ψευδεπίγραφη ομοιογένεια και «καθαρότητα» της σχολικής τάξης εντάσσεται σε μια κατηγορία και «θεραπεύεται» σε μια μορφή σχολικού πλαισίου. Το υποστηρικτικό αυτό πλαίσιο νομιμοποιείται και αποκτά «υδροκεφαλισμό», αντικαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο το πλαίσιο της σχολικής τάξης. Ο περιορισμός αυτός συνεπάγεται και περιορισμούς στη μάθηση (περιορισμένα προγράμματα διδασκαλίας, ωράρια «διαίτης») αλλά και στην κοινωνική διάσταση (στιγματισμένες ταυτότητες). 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς, ως δεύτερη κατηγορία στην κατάταξη από τους/τις εκπαιδευτικούς, δεν αποτελούν ανεξάρτητο εύρημα σε σχέση με τα παραπάνω. Κατ’ αρχάς, δεν αποδεικνύονταν με επίσημη διάγνωση. Επίσης, όπως έχει προκύψει από αρκετές μελέτες (Θάνος, 2012· Κουρκούτας & Parmar, 2012), οι εκπαιδευτικοί συγχέουν τη μεταβλητή της κοινωνικής επάρκειας με τα προβλήματα συμπεριφοράς. Οι περισσότεροι/ες μαθητές/ριες Ρομά συνήθως διαθέτουν περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνική προσαρμογή τους στο σχολικό πλαίσιο και συμβάλλουν στην περιθωριοποίησή τους. 

Παρόμοιο εύρημα αναφορικά με τις κοινωνικές εμπειρίες των μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη χώρα μας προκύπτει και από τα αποτελέσματα της έρευνας των Διδασκάλου, Ανδρέου & Βλάχου (2011) σε μαθητές/ριες που φοιτούσαν σε ενταξιακά τμήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, περίπου το ένα τρίτο των μαθητών/ριών είχαν φτωχές αλληλεπιδράσεις με τους/τις συμμαθητές/ριές τους, το ένα πέμπτο αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες να εξασφαλίσει τη συμπάθεια των άλλων παιδιών, ενώ αρκετοί/ές μαθητές/ριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βίωναν έντονο κοινωνικό αποκλεισμό και μοναξιά στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, έρευνες (Θέμελη, 2013· Κουρκούτας & Parmar, 2012) υποστηρίζουν ότι η σχολική αποτυχία καθώς και η φτωχή φοίτηση οδηγούν σε παραβίαση κανόνων. Ακόμα, όταν συντρέχουν λόγοι όπως απόρριψη, χαμηλή απόδοση, αρνητική κριτική και υψηλός βαθμός ματαίωσης, παρατηρείται σημαντική συσχέτιση με την εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς.

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι αδυνατούν να ερμηνεύσουν τους πολιτισμικούς κώδικες των μαθητών/ριών Ρομά, την οικογενειακή τους σύνθεση και δυναμική (πολυμελείς οικογένειες), καθώς και διάφορες άλλες κοινωνικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά της ομάδας. Η νοητική καθυστέρηση ως κατηγορία εμφανίζεται να κατέχει την τρίτη θέση στα ευρήματα από το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών και την πρώτη στις απαντήσεις των οικογενειών. Αυτή η διαφορά και το γεγονός ότι δεν ελέγχθηκαν τα ειδικά σχολεία των περιοχών δεν μας επιτρέπουν να συναγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για το εάν τα παιδιά Ρομά με νοητική καθυστέρηση φοιτούν σ’ αυτά και υπεραντιπροσωπεύονται ή διαρρέουν από την εκπαίδευση. Επιπλέον, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το τι κατανοούν οι οικογένειες Ρομά ως ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και νοητική καθυστέρηση, σ’ ένα τόσο δαιδαλώδες πλαίσιο νομοθεσίας, ειδικής αγωγής και διαγνώσεων. 

Συμπεράσματα

Από τα ευρήματα γίνεται κατανοητό ότι οι ανάγκες στην υγεία του συγκεκριμένου παιδικού πληθυσμού είναι αξιοσημείωτες. Το ζήτημα της υγείας των Ρομά αποτελεί μεγάλη πρόκληση σε επίπεδο παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών και κοινωνικής παρέμβασης. Είναι στενή η συσχέτιση προβλημάτων υγείας και συνθηκών διαμονής και διαβίωσης του πληθυσμού. Αναφορικά με τη φοίτηση, διαπιστώνουμε μεγάλη συμμετοχή των παιδιών Ρομά στα ενταξιακά τμήματα. Ο ρόλος της ειδικής αγωγής παρουσιάζεται για άλλη μια φορά διπλός· από τη μια αξιοποιείται ως αφομοιωτικό εργαλείο από την κυρίαρχη ομάδα και από την άλλη λειτουργεί ως το βασικό της εργαλείο για αποκλεισμό. 

Στα θέματα που αναφέρθηκαν δεν υπάρχουν εύκολες και μονοσήμαντες απαντήσεις. Αν επιχειρούσαμε να απαντήσουμε, δεν θα αποφεύγαμε τη φωτογραφική και αποσπασματική απεικόνιση επιμέρους πλευρών της κοινωνικής ζωής και των κοινωνικών φαινομένων. Άλλωστε, τα περισσότερα από τα θέματα που θίγονται στο κείμενο έχουν διερευνηθεί επαρκώς σε αρκετές μελέτες για άλλους ευάλωτους/αποκλεισμένους πληθυσμούς, είτε από το επιστημονικό πεδίο της κριτικής παιδαγωγικής (Apple, 2002· Giroux, & Mclaren, 1993) είτε της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Mitakidou et al., 2009) είτε της παιδαγωγικής της ένταξης (Armstrong, 2004· Armstrong  & Spandagou, 2010). 

Κοινός παρονομαστής των ερμηνειών στις μελέτες: οι δομικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές διακρίσεις. Κοινός άξονας διερώτησης: πώς επιτυγχάνεται η ένταξη και με ποιους τρόπους ενδυναμώνονται οι ευάλωτοι πληθυσμοί. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η κριτική αποτίμηση των κοινωνικο-ιστορικών συνθηκών και του μεθοδολογικού πρίσματος, όχι απλώς για μια πολυπόθητη στεγνή παραγωγή της γνώσης, αλλά προς όφελος των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.
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Εξόριστοι αναστοχασμοί;[footnoteRef:27] [27:  	Παραλλάσσουμε τον τίτλο του βιβλίου του Edward Said Αναστοχασμοί για την εξορία. 
Όπως επισημαίνει ο Said, η εξορία «είναι συναρπαστική ως σκέψη» ειδικότερα όταν δεν εκφράζεται μέσα από τον επιστημονικό ναρκισσισμό και όταν δεν παγιδεύεται σε τυποποιήσεις Λόγου και σε Εγωλογίες. Το κείμενο αυτό προσπαθεί να υπερβεί τον ψευδεπίγραφο δυϊσμό μεταξύ των Αληθειών του Λόγου και των Αληθειών των Γεγονότων. Το ερωτηματικό αναζητά το από ποιους, ώστε να αποφευχθεί η λογική του ψευδοδιλήμματος.] 


Γιώτα Καραγιάννη,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης





Το κείμενο αυτό αφορά ζητήματα αναστοχασμού κατά την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος σε σχέση με την εκπαίδευση και τον αποκλεισμό της ομάδας Ρομά. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν υποστεί κριτική για τα ελλιπή θεωρητικά τους πλαίσια, καθώς και για τις προτεινόμενες νεοφιλελεύθερες «καλές πρακτικές» τους. Με τα λόγια του Τσίρου (2011: 1, 2), 

οι επίσημες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν εργολαβικά εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια πλήθος πρωτοβουλιών για την ανάδειξη εκείνων των πολιτικών ενσωμάτωσης που υποτίθεται ότι θα άμβλυναν τα προβλήματα των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. […] Η εννοιολογική συγκρότηση του κοινωνικού αποκλεισμού ως κοινωνικό πρόβλημα τέθηκε […] από τα πάνω, δηλαδή από πλευράς κυρίαρχης εξουσιαστικής λογικής για τη διαχείριση των ποικιλώνυμων μορφών αποστέρησης που γεννιούνται στο πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών.

Πέρα από την εννοιολογική συγκρότηση και τη διαχείριση της ετερότητας που διακηρύσσουν, τα προγράμματα ενσωματώνουν αριθμητικούς δείκτες που αφορούν την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη, ενώ από την άλλη επικαλούνται δικαιώματα και αξίες. Αυτός ο αρχικός διχοτομισμός έχει συζητηθεί ελάχιστα στον ελληνικό χώρο. Για να ξεκαθαριστούν λίγο τα ζητήματα αυτά, χρειάζεται να αναφερθούμε στο τι περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κατά κύριο λόγο, στατιστικούς δείκτες εκροών, κοστολογημένους, που αφορούν:

‒ τους ετήσια ωφελούμενους πληθυσμούς και το αντίστοιχο κόστος δαπάνης,

‒ την καταπολέμηση της ανεργίας,

‒ τον ωφελούμενο γυναικείο πληθυσμό,

‒ τα ΑμεΑ.

Από τους παραπάνω δείκτες διαφαίνεται η ποιότητα ή μη του προγράμματος καθώς και η κοινωνική αλλαγή που μπορεί να επέλθει. Ωστόσο, ο ποσοτικός τους χαρακτήρας δεν επιβεβαιώνει κατ’ ανάγκη μετατοπίσεις, αλλά η θεσμική χρονικότητά τους στην αντιμετώπιση διάφορων ειδών αποκλεισμού και οι συναθροίσεις διακριτών μονάδων απολογισμού θα μπορούσαν να το κάνουν. Όλοι αυτοί οι δείκτες δείχνουν συμφιλιωμένοι με επιστημονικούς λόγους που αρκετές φορές αποτελούν πασπαρτού διαφορετικών επιστημολογικών τοποθετήσεων. Η επιστημονική «επισφράγιση» επέρχεται μέσω των ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων που καταθέτουν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων.

Η προσπάθεια σύνδεσης της επιστημονικής πρόθεσης των δικαιούχων με την πρακτική «διαχείριση» ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για την 
αντιμετώπιση του αποκλεισμού δεν συνεπάγεται την παραίτησή τους από τη διατύπωση ερωτημάτων κατά την ανάληψη αλλά και κατά τη διάρκεια επιτέλεσης του έργου. Από τους συντάκτες των προκηρύξεων των έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ερωτήματα αυτά έχουν θεωρηθεί εξόριστα. Μπορούν να αφορούν την καταστατική συνθήκη του αποκλεισμού και τη χρονική απροσδιοριστία για την αντιμετώπισή του, καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα των δράσεων, από τη στιγμή μάλιστα που αυτές 
έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που αποστασιοποιεί την εκπαίδευση από την κοινωνία. Επίσης, αφορούν επιστημονικά και οντολογικά ζητήματα που a priori έρχονται σε αντίθεση με τη λογική της διαχείρισης και της εργολαβικής ανάληψης, και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με την προτεινόμενη «εορταστική» αναγνώριση της διαφοράς. Εφόσον δε τα προγράμματα αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης, ενεργοποιούν αυτόματα την επαναπροσέγγισή της από την πλευρά των δικαιούχων ως κοινωνικού και πολιτικού θέματος που βρίθει από στοχαστικές λειτουργίες, επαναφέρει τις αβεβαιότητες στα νοήματα και καθορίζει αποφάσεις και πρακτικές ως 
αντίβαρο για την αντιστρεψιμότητά τους (Day, 2006).

Οι στοχασμοί αυτοί αναλύονται παρακάτω κατηγοριοποιημένοι σε δύο κεντρικές ενότητες: 

Α) Εκπαίδευση, κοινωνία, προγράμματα και νοήματα

Β) Docta ignorantia: Αναπλαισίωση και ματαίωση

Α) Εκπαίδευση, κοινωνία, προγράμματα και νοήματα

Ένας από τους αρχικούς προβληματισμούς/αναστοχασμούς της επιστημονικής ομάδας του έργου αφορούσε τη χρονική διάρκεια του Προγράμματος. Ο χρόνος ενέχει μια ηθική πραγματικότητα, και δεν είναι καθόλου ανεξάρτητος από τον χώρο του κοινωνικού γίγνεσθαι. Η θετικιστική λογική των 
αριθμών και της αποτελεσματικότητας καθιστά τον χρόνο ένα στατικό μέγεθος, και αυτό γίνεται διακριτό στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην καθορισμένη διάρκεια των προγραμμάτων με στόχο τη διαχείριση των αποκλεισμών κάθε είδους. Η διάρκεια του Προγράμματός μας ήταν τριετής. Η μεταβλητή του χώρου και του χρόνου αδιάσπαστη: δράσεις τριών ετών στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη ‒18 Δήμοι). Ο χρόνος αφορά την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση της χρόνιας διαρροής από το σχολείο ‒χωρίς να έχουν επιλυθεί τα χρόνια κοινωνικά προβλήματα που την προκαλούν‒ της μη συνέχισης της φοίτησης παιδιών Ρομά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, της λήψης απολυτηρίων δημοτικού σχολείου χωρίς την αντίστοιχη απόκτηση βασικών ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης. 

Αυτά τα τρία χρόνια αποτελούν το τελευταίο χρονικό βαγόνι σ' έναν συρμό αντίστοιχων παρεμβάσεων εδώ και μια εικοσαετία σχεδόν, με κοινή στοχοθεσία: την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού των Ρομά. Ποιος λοιπόν είναι ο χρόνος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο χρόνος των διακηρύξεων ‒ανεξάρτητος από την τωρινή οικονομική κρίση‒ ο χρόνος των απολογισμών των προγραμμάτων, ο χρόνος που οικειοποιείται η κοινωνική πολιτική στις ουσιοκρατικές συλλήψεις της για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού;

Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός των Ρομά δεν αντιμετωπίστηκε ως σύμπτωμα των πολιτικών παθογενειών του παρελθόντος, αλλά φυσικοποιήθηκε και μεγεθύνθηκε στη συγκεκριμένη χρονική συνθήκη. Η οικονομική κρίση προκάλεσε μεγαλύτερη φτώχεια καθώς και μια ισχυρή και γενικευμένη συγκρότηση του αποκλεισμού σε φαντασιακό επίπεδο, λόγω των ενδο-ομαδικών αντιθέσεων που προκαλεί η οικονομική δυσπραγία. 

Ο αποκλεισμός των διάφορων κοινωνικών ομάδων δεν διέθετε και δεν διαθέτει μόνο μια καταστασιακή θέση, αλλά εδράζεται και σε μια διαρκή φαντασιακή θέσμιση (Καστοριάδης, 1978) ή αλλιώς μια έξη ‒ένα habitus (Bourdieu, 2006). Εδώ εισχωρεί το ζήτημα του χρόνου ως ηθική συνθήκη. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος αναδεικνύει τη ριζική αδιαφορία των κοινωνιών να συγκροτηθούν πάνω σε ένα ηθικό, κανονιστικό, αξιακό σύστημα, και υπογραμμίζει τη συγκρότηση της κοινωνίας στη βάση ενός λειτουργικά διαφοροποιημένου και εξατομικευμένου κοινωνικού περιβάλλοντος. Διακρίνουμε δηλαδή την απουσία κοινωνικού δεσμού και τη δράση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων προς ίδιο όφελος. 

Το συλλογικό φαντασιακό που ορίζει ότι έτσι ήταν και έτσι είναι τα πράγματα δεν αντιμετωπίζεται με πολιτικές επιμόρφωσης απέναντι στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, ούτε με τη διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που έχουν πάψει από καιρό να είναι ανθρώπινα (Δουζίνας, 2006), ούτε με την κοινή επιθυμία που εκφράζεται μέσω μιας ψευδογενούς ενότητας. 

Η παραπάνω θέση για τον χρόνο, σχετικά με τον αποκλεισμό των Ρομά, δεν υποστηρίζει την υπερπολιτικοποίηση του φαινομένου, με την έννοια ενός πολιτικού πάθους για τη διαφορά, αλλά ούτε και τον «εορτασμό» της ‒μιας και έτσι θα οδηγούμασταν στην έλλειψη δυνατότητας αντιμετώπισης του κοινωνικού φαινομένου. Αντιθέτως, η προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τον χρόνο και τις διαστάσεις του σε σχέση με τον αποκλεισμό, αξιοποιώντας την περιβόητη différance του Derrida (που εκφράζει αμφισημία),[footnoteRef:28] ερμηνεύει και όλη την παραπάνω τοποθέτησή μας για τον χρόνο και τον χώρο, η οποία με τη σειρά της αποστασιοποιούσε και ταυτοχρόνως έφερνε κοντά τους εμπλεκόμενους. Συγκροτητικό στοιχείο της αναβολής στην απόδοση δικαιοσύνης αποτελούσε συγχρόνως και η άρνηση, από πλευράς διακηρύξεων, του ζητήματος της δομικής οικονομικής ανισότητας. Ο Derrida μιλά για την αναβολή του χρόνου ως μια λυτρωτική έξοδο από τη βία της γλώσσας, κατ’ επέκταση και του νόμου. Ο χρόνος, ο υλικός και πραγματικός χρόνος του αποκλεισμού, είναι απτός, σωματικός, αφορά τη ζωή και τις πραγματικές συνθήκες. Σε αντίθεση με τον χρόνο των προγραμμάτων, αφορά τις πολιτικές, το βίωμα και τη ζώσα μνήμη, φέρνει τις εγχαράξεις του παρελθόντος και του μέλλοντος στα σώματα των ανθρώπων.  [28:   Από το γαλλ. ρήμα différer. Πβ. αγγλ. differ (διαφέρω) και defer (αναβάλλω). ] 


Προσπαθούμε δηλαδή να εξηγήσουμε την αναβολή, τη χρονική περιστολή της αντιμετώπισης του αποκλεισμού και να επαναφέρουμε τη συζήτηση στις ορθές και ίσως για κάποιους τετριμμένες διαστάσεις της. Η αναβολή της καταπολέμησης του αποκλεισμού σχετίζεται άμεσα με τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, οι οποίες έχουν θεμελιωθεί διιστορικά πάνω στη διάκριση, τον δυισμό και την πόλωση ανάμεσα στον «όμοιο» και τον «ξένο», τον «φίλο» και τον «εχθρό». Ο κατακερματισμός λοιπόν της  ευρωπαϊκής λογικής και των επιστημονικών πεδίων διατηρεί αυτή τη μυθοπλαστική διάκριση. Η ενότητα των κοινωνιών στηρίζεται μόνο σε μια φαντασιακή συλλογική επιθυμία, γιατί κατά τα άλλα ο κατακερματισμός σε ετερώνυμα κοινωνικά λειτουργικά συστήματα είναι πολιτικά υπαρκτός και δεδομένος. 

Η καταπολέμηση του αποκλεισμού των Ρομά μέσα από τις ορίζουσες του Προγράμματος ζητά από μέρους μας την υπέρβαση ως προς το θέμα της χρονικής διατήρησης της καταστατικής συνθήκης του αποκλεισμού, όπως και της αποδοχής ότι  ο αποκλεισμός αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς φαντασιακής θέσμισης (Τσαούσης, 1998· Τσιρώνης, 2005· Τσιάκαλος, 1998). Όπως χαρακτηριστικά τονίζει και ο Τσίρος 

οι επεξεργασμένες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντηρούν ως αναγκαία μια πραγματολογική αλήθεια χωρίς την οποία θα έχανε την αξία της κάθε προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας αυτών των πολιτικών: το θέμα δεν είναι γι’ αυτές να κλείσει το βαθύ τραύμα (ενν. ο αποκλεισμός ως κατάσταση) που συντηρεί την εγκάρσια ουλή της διάκρισης του «εμείς» και του «άλλου», […] πιο κρίσιμη είναι η συμφιλίωση (ενν. ο αποκλεισμός ως διαδικασία φαντασιακής θέσμισης) με το παλαιόθεν τραύμα, […] να μάθουμε να ζούμε με τις ανοιχτές πληγές μας στο μέλλον (2011: 2).

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή πολιτική παρουσιάζει έναν διάχυτο πλουραλισμό στα ειδικά μέτρα που προαναγγέλλει σχετικά με τον αποκλεισμό. Οι δε πρακτικές της είναι σαν να μη συγκροτούνται στον χρόνο, σαν να μη λαμβάνουν μορφή από τον χρόνο ως μια τάξη διαδοχής, και ως εκ τούτου από αυτή την τάξη διαδοχής να αποκτούν την ιδιαίτερη σημασία και κατεύθυνσή της.

Εξαιτίας αυτού του πλουραλισμού, τα ευρωπαϊκά προγράμματα μετατρέπονται σε ανεπίσημα δίκτυα κοινωνικής φροντίδας που τα αναλαμβάνουν κοινωνικοί επιστήμονες, οι οποίοι καλό θα ήταν να αναγνωρίζουν τον χρόνο ως σταθερή μεταβλητή και να ακυρώνουν την αναβλητικότητα των προηγούμενων χρόνων, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να σκιαγραφήσουν την οριστική ρήξη της πολιτικής με την ίδια την κοινωνία. Επιπροσθέτως η πολιτική, οικειοποιούμενη τις διαστάσεις τονικού χρόνου που θεωρεί την ολότητα ως συνάθροιση διακριτών μερών, ή χρόνου ανάπτυξης και επιχειρείν ή χρόνου που απαιτείται για τη συμμόρφωση του «άλλου», απομακρύνει τη σκέψη από διαπιστώσεις σε θέματα κυριαρχίας και ελέγχου. Έτσι, επαγωγικά και με οξύμωρο τρόπο ο κοινωνικός αποκλεισμός εγγράφεται στο κοινωνικό σώμα ως ο μεγάλος αποκλεισμός της κοινωνίας από την πολιτική (Τσίρος, 2011). 

Ο πολιτικός προνοιακός ανακουφιστικός πλουραλισμός που προαναφέρθηκε, ο οποίος διέρχεται από τα πανεπιστήμια ως ανεπίσημα δίκτυα φροντίδας, μπορεί να ιδωθεί μέσα από δύο οπτικές: της απόλυτης κυριαρχίας και του ελέγχου, αλλά και ως τόπος και χρόνος που προκαλεί ρήγματα τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί από τις πολιτικές λογικές (Mouffe, 2004). Τα ρήγματα αυτά αφορούν τον χώρο (πεδίο) που δεν είναι φαντασιακός και δεν βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, όπως συμβαίνει με την απόσταση του κοινωνικού πεδίου από την κεντρική εξουσία. Επίσης, αφορούν τα 
άτομα (ή τις ομάδες) που εμπλέκονται, άρα και την εμπιστοσύνη στα ίδια και όχι στις αφηρημένες ικανότητές τους. Κοινός χρόνος σ’ αυτή την περίπτωση σημαίνει τρόπος χρονικής οργάνωσης που δεν βασίζεται μόνο στην αφαίρεση των συγκεκριμένων διαδικασιών της παραγωγής, αλλά και στην επικοινωνία της ετερογένειας αυτών των διαδικασιών μέσω της απόδοσης αξίας χρήσης στον χρόνο.  Σύμφωνα με τον Tischler,

ο χρόνος του κεφαλαίου κυριαρχεί επάνω μας, αλλά εμείς παράγουμε μια εναλλακτική χρονικότητα που εκφράζει έναν αγώνα ενάντια στην κυρίαρχη χρονικότητα. Αυτός ο χρόνος φτάνει πέραν του κεφαλαίου στη μορφή των ρήξεων και των εμπειριών που απορρίπτουν την αφηρημένη χρονικότητα και προωθούν έναν τρόπο οργάνωσης του χρόνου που ενισχύει την αξία χρήσης του. Το κεφάλαιο παράγει μια κοινωνική σύνθεση που βασίζεται στην αφηρημένη εργασία και το χρήμα. Αυτή η σύνθεση είναι μια διεστραμμένη μορφή ενοποίησης που βασίζεται στη βία του εμπορεύματος, όπου η ζωή υποτάσσεται στην αγορά στον βαθμό που η αξία υποτάσσει την αξία χρήσης. Σε αυτή τη μορφή, η αφηρημένη χρονικότητα είναι η άρνηση του ελεύθερα ορισμένου ανθρώπινου πράττειν. Υπογραμμίζοντας κανείς την 
αξία χρήσης του χρόνου, υποθέτουμε, ανακτά το ανθρώπινο πράττειν και την κατασκευή της αυτονομίας (2011: 68).

Ο πραγματικός χώρος/πεδίο και τα άτομα δεν είναι φαντασιακά και άχρονα. Η δημιουργία υπαρκτών ‒σε χρόνο, χώρο, άτομα‒ δικτύων σημαίνει και τη δημιουργία κοινότητας. Συνακόλουθα, ορίζει την επιθυμητή οργανική αλληλεγγύη των κοινωνικών σχέσεων μιας κοινότητας, σηματοδοτώντας τη δυνατότητα ύπαρξης κοινωνικών δεσμών. Αυτοί οι κοινωνικοί δεσμοί κατοχυρώνουν την υπέρβαση των αγκυλώσεων και των ανεπαρκειών του αποστασιοποιημένου θεσμικού πλαισίου, καθώς και της αφηρημένης χρονικότητας των θεσμών και της εξουσίας, της κενής μορφής της αξίας. 

Πώς όμως φτάσαμε να δημιουργήσουμε μια συλλογικότητα, αποφεύγοντας το επικίνδυνο άθροισμα ατομικών ενδιαφερόντων και την επακόλουθη χαώδη «συλλογική» ανορθολογικότητα; Με χρόνο στο πεδίο και επενδύοντας στα άτομα, αυτό πρακτικά σήμαινε: 

‒ 	την καθημερινή σχεδόν εμπερίεξη της «νοσταλγικότητας» των εργαζομένων αλλά και τη δική μας, για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού,

‒ 	την εμπερίεξη της συνεχούς ματαίωσης που προερχόταν από τη διαπίστωση όχι μόνο της ρήξης του κοινωνικού δεσμού στην ευρύτερη κοινωνία (όπως αυτή προέκυπτε στις συναλλαγές με τις υπηρεσίες), αλλά και της ρήξης των εσωτερικών δεσμών στην κοινότητα των Ρομά,

‒ 	τη γνωσιοθεωρητική διάκριση ανάμεσα σε τεχνοκρατικές πολιτικές και πολιτικές που αναγνωρίζουν τον άνθρωπο (με το γιατί σε κάθε πρακτική), για τον επαναπροσδιορισμό των νοημάτων,

‒ 	τη διάκριση ων αποκλεισμένων που θεωρούνται αντικείμενα της ευημερίας όσων ασχολούνται με τον εξανθρωπισμό τους, και την τοποθέτησή μας με όρους πάλης στο πλευρό τους, για τη χειραφέτηση όλων μας,

‒ 	τον μηνιαίο, εξαμηνιαίο, ετήσιο απολογισμό των δράσεων, όχι για τα σωρευτικά νούμερα, αλλά για τη μνήμη που αναγνωρίζει τους κρίκους της όλης πορείας, καθώς και για την εσωτερική δέσμευση για μελλοντικούς προσδιορισμούς,

‒ 	τις συνεχείς διαπραγματεύσεις και τη διαρκή συνομιλία όλων των εμπλεκομένων,

‒ 	τη συνένωση των πρακτικών κάτω από κοινούς στόχους,

‒ 	τη συνεχή «μα-θητεία» (Μανωλόπουλος, 2011: 105) στην ερμηνεία των αναπαραστάσεων.

Το ρήγμα λοιπόν ήταν η δημιουργία δικτύου της ίδιας της ομάδας Ρομά και πολλαπλασιαστικά των εμπλεκομένων μαζί της· δηλαδή η δύναμη της δημιουργίας ενός ιστού και ενός δεσμού που βρίσκεται ακόμη σε συνεχή διαπραγμάτευση και διάλογο για την ερμηνεία και τη βίωση της πραγματικότητας. Άλλωστε, δεν είναι ασυμφιλίωτη η πολιτική που ενεργοποιεί βιώματα με την πολιτική που διασφαλίζει δικαιώματα, άρα και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού (Mouffe, 2004).

Επιπλέον, επειδή η ίδια η πραγματικότητα της ομάδας Ρομά δεν μας προκαλεί εφησυχασμό, ξαναθέτουμε το ερώτημα: Μπορεί μια τέτοια χρήση των ρηγμάτων να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, και για πόσο χρονικό διάστημα, όταν η κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική είναι «αναπηροποιημένη»; Και το συνακόλουθο: Με ποιο τρόπο επιστήμονες με εποπτικό ρόλο, που σχετίζονται με την κεντρική διοίκηση, «βιώνουν» την εξουσία μιας καθορισμένης πολιτικής, και σε ποιο βαθμό επιτρέπουν τη δημιουργία μιας «αυθεντικής» πολιτικής που ενεργοποιεί βιώματα, αισθήματα και ενδιαφέροντα για τις πραγματικές ανάγκες των υποκειμένων;

Τα δύο παραπάνω ερωτήματα μας οδηγούν στο πολυσυζητημένο θέμα της λόγιας άγνοιας (docta ignorantia) και φέρνουν στο προσκήνιο τις ματαιώσεις μας και τον τρόπο αναπλαισίωσής τους.

Β) Docta ignorantia: Αναπλαισίωση και ματαίωση

Το δημόσιο πλαίσιο στο οποίο ζουν ερευνητές, δάσκαλοι και ακαδημαϊκοί είναι εξαιρετικά σύνθετο και στενάχωρο. Όπως επισημαίνει ο Edward Said, οι δυσκολίες αυτού του ρόλου προκύπτουν από την έγνοια τους να φροντίσουν ώστε οι ιδέες τους για τη δικαιοσύνη και την ισότητα να αποκτήσουν ισχύ σε πραγματικές, υπαρκτές καταστάσεις, στις οποίες το χάσμα μεταξύ της ομολογίας πίστης και της μάλλον απογοητευτικής πραγματικότητας είναι κάτι περισσότερο από πλατύ (Said, 1994). Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται αυτή η συνένωση ιδεών, έρευνας, θεωρίας και πρακτικής, υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουν έρμαια της αυτάρεσκης υποκειμενικότητας και να οδηγηθούν στη λόγια άγνοια (Bourdieu, 2006).[footnoteRef:29]   [29: 	 «Η πιο λεπτή παγίδα έγκειται αναμφισβήτητα στο γεγονός ότι τα δρώντα υποκείμενα προσφεύγουν πρόθυμα στην αμφίσημη γλώσσα του κανόνα, τη γλώσσα της γραμματικής, της ηθικής και του δικαίου για να εξηγήσουν μια κοινωνική πρακτική που υπακούει σε εντελώς διαφορετικές αρχές, αποκρύπτοντας έτσι, από τα ίδια τους τα μάτια, την αλήθεια της πρακτικής τους γνώσης ως docta ignorantia (λόγια άγνοια), δηλαδή ως τρόπο πρακτικής γνώσης που δεν περιλαμβάνει τη γνώση των ίδιων της των αρχών» (Bourdieu, 2006: 167).] 


Όσο μάλιστα ενισχύεται η τάση ερευνητών, δασκάλων, ακαδημαϊκών να υποχωρούν, να συμμορφώνονται και να συμβιβάζονται με τις γενικές αρχές του θεσμισμένου πλαισίου, και με αυτόν τον τρόπο να αποσιωπούν τα αίτια των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων, κατανοώντας τα ως μεμονωμένα συμβάντα έξω από τους κρίκους της ιστορικής τους αλυσίδας για να μη φανούν υπέρ το δέον πολιτικοί, τόσο περισσότερο ευθύνονται για τους αποκλεισμούς κάθε είδους.

Για τον ακαδημαϊκό, τον ερευνητή, τον δάσκαλο θα είχε σημασία η ένθερμη δέσμευση, το ρίσκο, η έκθεση, η αφοσίωση σε αρχές, η ευαισθησία που προϋποθέτει ο διάλογος και η ενεργή συμμετοχή σε αγώνες για τις συνθήκες ζωής των φτωχών, των απόκληρων, των ανθρώπων που δεν 
ακούγονται, δεν εκπροσωπούνται και δεν διαθέτουν καμιά απολύτως δύναμη, των εξόριστων (Said, 1994).

Πόσο οργανικά δεμένες είναι άραγε οι αναπαραστάσεις όλων μας με αυτή την πραγματικότητα; Αν, όπως ισχυρίζονται ο Bourdieu και ο Said, αναλαμβάνοντας δράση στο κοσμικό πεδίο αποφεύγουμε τη λόγια άγνοια και μπαίνουμε στη σφαίρα της ηθικής, ποια είναι τα ερωτήματα και οι δυσκολίες στη μέχρι τώρα πορεία μας;  

1. Πού και πότε συμβαίνει η δράση; Δηλαδή, κάτω από ποιες συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, και πώς αυτές εκφράζονται διιστορικά; 

2. Τίνος συμφέροντα εξυπηρετεί το Πρόγραμμα και σε ποιο βαθμό;

3. Πώς συγκροτούνται και ερμηνεύονται οι αναπαραστάσεις της πραγματικότητας των Ρομά;

4. Πώς αρθρώνεται η πρακτική γύρω από μια συνεκτική και «οικουμενική» δεοντολογία;

5. Με ποιο τρόπο η πρακτική θεμελιώνει τη διάκριση εξουσίας και δικαιοσύνης; 

6. Εφόσον αμβλυνθεί ο χρόνος στη διαδικασία, πώς αντιμετωπίζεται η ματαίωση της χρονικής διάρκειας του Προγράμματος;

7. Τι φανερώνουν οι επιλογές και οι προτεραιότητές μας; 

Ξεκινώντας από τις θεωρήσεις μας, απαντήσαμε στα παραπάνω ερωτήματα στην προηγούμενη ενότητα. Ακόμη πάντως διατηρούμε στο μυαλό μας χώρο ελεύθερο για την αμφιβολία και ενεργοποιημένο ένα σκεπτικό (αυτο)σαρκασμού αποστασιοποιημένου από τις εξουσίες. Αναθεωρούμε τη γνώμη μας, να αναγνωρίζουμε τους φόβους μας και να αντέχουμε τις ματαιώσεις του χρόνου. Mαταιώσεις που δεν προέρχονται από παντοδύναμες προσδοκίες, αλλά από τη βιωμένη πραγματικότητα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε από το πεδίο των σχετικά αφηρημένων ζητημάτων της ερμηνείας στο πολύ πιο σημαντικό πεδίο της κοινωνικής αλλαγής.
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Το παρόν μιας διάρκειας

Ευαγγελία Τρέσσου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 





Ο χρόνος ως μια βασική νοητική δομή, στην οποία τοποθετούμε γεγονότα στη σειρά και τα συγκρίνουμε, μας βοηθάει να καταγράψουμε εξελίξεις, να διαπιστώσουμε αλλαγές, να αξιολογήσουμε παρεμβάσεις. Η δίδυμη υπόσταση του χώρου με τον χρόνο, η γενετική δύναμη της πολλαπλής συνέχειας και ανανέωσης του βιωμένου κόσμου, είναι και η αιτία, ο λόγος της πολλαπλής ερμηνείας και της κατανόησης του χώρου και των καταστάσεών του, αφού ο χρόνος δεν είναι μια ουδέτερη οντότητα, είναι ο βιωμένος χρόνος του εαυτού και του άλλου. Αυτός ο βιωμένος χρόνος του εαυτού μας και του άλλου, του εαυτού μας σε σχέση με τον άλλο, περιγράφει, διαμορφώνει την πραγματικότητα της συνύπαρξης διαφορετικοτήτων, της αποδοχής διαφορετικών ανθρώπινων ομάδων, του σεβασμού και της αποδοχής της πολιτισμικής ποικιλίας στις ανθρώπινες κοινότητες, του σεβασμού του δικαιώματος των άλλων να είναι διαφορετικοί. 

Οι ανθρώπινες κοινότητες κάθε στιγμή αποτελούνται από ομάδες που δημιουργούνται καταφατικά (όσοι/ες έχουν κάποια χαρακτηριστικά) και από ομάδες που δημιουργούνται αρνητικά (όσοι/ες δεν έχουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά). Η κοινωνική συγγένεια των ατόμων που αποτελούν τον πληθυσμό των διάφορων ομάδων ορίζεται ανάλογα με τη σημασία που έχουν για τον κάθε άνθρωπο τα διάφορα γνωρίσματα που 
αποτελούν και τα κριτήρια για τη δημιουργία μιας ομάδας. Τα γνωρίσματα αυτά έχουν διαφορετική σημασία για διαφορετικούς ανθρώπους, για διαφορετικές εποχές στη ζωή του ίδιου ανθρώπου, για διαφορετικές κοινωνίες και διαφορετικές εποχές σε μια κοινωνία. Η δημιουργία μιας κοινωνικής ομάδας και η ένταξή μας σ' αυτήν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, περιγράφουμε, ερμηνεύουμε και διαχειριζόμαστε την κοινωνική πραγματικότητα. 

Δύο παραδείγματα από την προσωπική μου ζωή

1ο περιστατικό. Ήμουν μαθήτρια λυκείου, όταν ήρθε να μείνει για λίγο μαζί μας ο παππούς μου, που ζούσε σ’ ένα μικρό νησί των Κυκλάδων. Μια μέρα, τον πήγε ο πατέρας μου στον κουρέα για να ξυριστεί. Όταν γύρισε, μου είπε με ενθουσιασμό ότι πέρασαν από ένα πάρκο γεμάτο με «διπλά πουλιά» και ότι ο κουρέας τον περιποιήθηκε ιδιαιτέρως· μάλιστα, μετά το κούρεμα δεν του έβαλε στο πρόσωπο γλυκάδι αλλά κολόνια. Δεν καταλάβαινα τίποτε. Ο παππούς μου μιλούσε μια γλώσσα ακατανόητη για μένα ‒όχι τη σωστή. Προσεκτικά, για να μην τον θίξω, του είπα: 

‒ Παππού, δεν υπάρχουν διπλά πουλιά.

‒ Και βέβαια υπάρχουν, μου απάντησε ενοχλημένος, και μάλιστα τα περισσότερα ήταν μοβ, αλλά είχε και πολλά άσπρα. 

Συνέχισα για λίγο ακόμη, για να διαπιστώσω γρήγορα ότι δεν έβγαινε άκρη. Εγκατέλειψα την προσπάθειά μου να τον καταλάβω και προχώρησα στον δεύτερο σκόπελο της επικοινωνίας μας. 

‒ Ο κουρέας χρησιμοποιεί πάντοτε κολόνια μετά το ξύρισμα, είπα. 

‒ Ο κουρέας, αντέτεινε ο παππούς, χρησιμοποιεί πάντοτε γλυκάδι μετά το ξύρισμα. Μόνο όταν κάποιος γίνεται γαμπρός τού βάζει στο πρόσωπο κολόνια. 

Σταμάτησα τη συζήτηση σίγουρη ότι εγώ κι εκείνος δεν βρισκόμαστε στον ίδιο κόσμο. 

Όταν μίλησα στον πατέρα μου για το πρόβλημα επικοινωνίας που είχα με τον πατέρα του, έβαλε τα γέλια και μου εξήγησε ότι ο παππούς είχε δίκιο που επέμενε ότι είδε διπλά πουλιά στο πάρκο, γιατί το πάρκο ήταν πραγματικά γεμάτο με μοβ και άσπρες διπλές βιολέτες, όπως επίσης είχε δίκιο για τον κουρέα, αφού στο νησί τούς βάζει στο πρόσωπο ξίδι μετά το ξύρισμα και σπανιότατα κολόνια. 

Θυμάμαι ακόμη και σήμερα ότι είχα νιώσει άβολα από την επικοινωνία με τον παππού. Το γεγονός ότι μιλούσε μια εκδοχή της ελληνικής γλώσσας άγνωστη σε μένα, άρα κατά την άποψή μου τότε όχι σωστή, απέκτησε πολύ μεγαλύτερη σημασία από τη συγγένειά μας και τον κατέταξε σε μια διαφορετική –μάλλον κατώτερη από τη δική μου– ομάδα. 

2ο περιστατικό. Αυτή τη φορά στο νησί του παππού, καλοκαίρι, πριν 10 χρόνια. Προσπαθούσα να εξηγήσω στον Γιάννη, τον ντόπιο μαραγκό, πως έπρεπε να αλλάξει το κούφωμα σ’ ένα μικρό παράθυρο. Μετά από μια μικρή παύση, ο Γιάννης ρωτάει:

‒ Λες για το παράθυρο στη γέφυρα;

‒ Γέφυρα; Το σπίτι δεν έχει καμιά γέφυρα, είπα.

‒ Είναι η τζαμένια προεξοχή που μοιάζει με παρατηρητήριο, όπως είναι η γέφυρα του πλοίου, εξήγησε πρόθυμα ο Γιάννης. 

Ένιωσα πολύ έντονη ευχαρίστηση και έκπληξη από τη γνώση που μου πρόσφερε ο Γιάννης. Αισθάνθηκα ότι η γλώσσα μας είναι πολύ πλούσια και, εκεί που πιστεύεις ότι οι λέξεις είναι νοηματικά πεπερασμένες, διαπιστώνεις ότι εκτείνονται πέρα από τα όρια που τους είχες προσδώσει. Θυμάμαι ότι για ώρα σκεφτόμουν να βρω πολλαπλά νοήματα για την ίδια λέξη. Η γέφυρα, που για μένα, από τις εμπειρίες μου και τη σχολική εκπαίδευση, σήμαινε τον φυσικό ή τεχνητό βραχίονα που ενώνει δύο αποκομμένες μεταξύ τους εδαφικές περιοχές, για τον Γιάννη δήλωνε το παρατηρητήριο, την οπτική σύνδεση του πλοίου με τον ορίζοντα. Εγώ κι ο Γιάννης ανήκαμε στην ίδια ομάδα, αυτών που μιλούν την ελληνική γλώσσα σε όλο της τον πλούτο από πλευράς λέξεων και σ’ ένα τεράστιο εύρος από την άποψη των νοημάτων τους. 

Αυτή τη φορά, στο παρόν της διάρκειας της δικής μου ωρίμασης, πολλά χρόνια μετά την εμπειρία με τον παππού, ήθελα και μπορούσα να καταλάβω τον άλλο και αισθάνθηκα τη «διαφορά» μου με τον Γιάννη ως δυνατότητα βελτίωσής μου. Διαπίστωσα ότι, αν ξεχάσεις την ασφάλεια που αισθάνεσαι λειτουργώντας στο πλαίσιο της ομάδας σου και διακινδυνεύσεις να ερευνήσεις τη λειτουργία και να ερμηνεύσεις τους κανόνες και άλλων ομάδων, αν θελήσεις να καταλάβεις πριν απορρίψεις, τότε παύεις να φοβάσαι ή να απαξιώνεις τον άλλο και κερδίζεις σε γνώσεις από την προσέγγισή του. 

Η κατανόηση, η αποδοχή, η αναγνώριση του άλλου ως ίσου μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες και να προκαλεί προβλήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι μεγαλώνουμε και αποκτούμε γνώσεις και εμπειρίες σε διαφορετικά τοπικά, πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Οι έννοιες, το περιεχόμενο, οι σημασίες των λέξεων, αλλά και οι συμπεριφορές, οι αξίες, οι ρόλοι σχετίζονται άμεσα με τα πλαίσια συμφραζομένων στα οποία εντάσσονται, και διαμορφώνονται μέσα από έναν συνεχή διάλογο κοινωνικών, γλωσσικών και γνωστικών δεδομένων. Έτσι, το περιεχόμενο, η σημασία της ίδιας λέξης μπορεί να διαφέρει από τον έναν άνθρωπο στον άλλο, καθιστώντας προβληματική την επικοινωνία ανάμεσά τους. Με ανάλογο τρόπο, η ίδια συμπεριφορά μπορεί να είναι αποδεκτή για τον έναν και μη αποδεκτή για τον άλλο, ο ίδιος ρόλος να είναι τιμητικός για τον έναν και υποτιμητικός για τον άλλο. 

Η κατανόηση δεν είναι κάτι που μπορεί να κερδίσει ή να χάσει κανείς, δεν είναι κάτι που κληρονομείται. Είναι μια δυναμική και συνεργατική δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται ενεργητικά δύο πλευρές. Για να έχω λοιπόν τη δυνατότητα να καταλάβω τον άλλο, πρέπει να δημιουργήσω τις ευκαιρίες να τον συναντήσω, να τον γνωρίσω, να συνομιλήσω μαζί του. Αν επιμένω να τονίζω τα χαρακτηριστικά που με διαφοροποιούν, αυτό δεν με βοηθάει να τον πλησιάσω και να τον γνωρίσω. Διαφορές 
υπάρχουν πάντα ανάμεσα στους ανθρώπους. Μόνο αν επεξεργαστώ και εντάξω αυτές τις διαφορές σε μια διαφορετική κατηγορία κοινών γνωρισμάτων, μόνο τότε υπάρχουν προοπτικές αμοιβαίας κατανόησης στις ανθρώπινες σχέσεις. 

Αυτή την κατανόηση ανθρώπων, πολιτών της χώρας μας, συμπολιτών μας που «διαφέρουν» προσπαθούμε να πετύχουμε μέσα από το Πρόγραμμα για την εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ξανανοίγοντας τον διάλογο που έχει διακοπεί, δημιουργώντας συναινέσεις και αντιμετωπίζοντας συγκρούσεις τόσο μέσα στην ίδια τους την ομάδα όσο και ανάμεσα στην ευρύτερη και τη δική τους κοινότητα. 

Το παρόν της διάρκειας στη ζωή των Ρομά 

Το παρόν, ως συνέχεια μιας διάρκειας χρόνου που έχει βιωθεί, εντάσσεται σε μια συνέχεια γεγονότων που έχουν συμβεί, σχέσεων που έχουν εγκατασταθεί, πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί. Το παρόν της ζωής των Ρομά ‒όχι μόνο στον τόπο μας‒ έχει μακρά διάρκεια στη συγκρότηση των κοινοτήτων τους, στις συνθήκες διαβίωσης, στην εκπαίδευση των παιδιών τους, στη σχέση τους με τους μη Ρομά, στη συμμετοχή τους στο πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό γίγνεσθαι του τόπου, σε αρνητικές διακρίσεις, περιθωριοποίηση, φτώχεια και αποκλεισμό από δημόσια και κοινωνικά αγαθά. 

Μια εξαιρετικά σύντομη ιστορική αναδρομή αναδεικνύει ότι αρνητικές προκαταλήψεις και στερεότυπα, ένα σύνολο φαντασιακού, έχουν αναπτυχθεί για τους Ρομά από την εποχή της εγκατάστασής τους στην Ευρώπη τον 14ο-15ο αιώνα· προκαταλήψεις και στερεότυπα που διατηρήθηκαν στέρεα μέχρι τις μέρες μας και κατά καιρούς ενισχύθηκαν ανάλογα με τις περιβάλλουσες πραγματικότητες. Οι πολιτικές απέναντι στους Ρομά χαρακτηρίζονταν πάντα, με τη μια ή την άλλη μορφή, από την άρνηση των ίδιων των ανθρώπων, της γλώσσας και του πολιτισμού τους, όπως υποστηρίζει ο Liégeois (1994) ομαδοποιώντας αυτές τις πολιτικές σε τρεις πλατιές κατηγορίες: αποκλεισμός, αναγκαστική ενσωμάτωση και αφομοίωση. Συνήθως ακολουθείται μια εξελικτική πορεία από την 1η κατηγορία στην 3η, αν και ενδέχεται να συνυπάρχουν και οι τρεις την ίδια χρονική περίοδο σε διαφορετικές χώρες ή ακόμη και στον ίδιο τόπο. 

Αποκλεισμός: Ο Liégeois αναφέρει πολλά παραδείγματα αποκλεισμού των Ρομά, από τη στιγμή της άφιξής τους στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ο αποκλεισμός, αρχικά από τις τοπικές κοινότητες, εύκολα γενικεύτηκε, έγινε κρατική υπόθεση και πήρε τη μορφή της θανάτωσης, της εξόντωσης, του αφορισμού και της εκδίωξης, της σωματικής τιμωρίας, του επ’ 
αμοιβή εντοπισμού και βασανισμού.

Αναγκαστική ενσωμάτωση: Αργότερα, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στόχευαν στην υποχρεωτική, βίαιη σε γενικές γραμμές ενσωμάτωση των Ρομά στην κυρίαρχη κοινότητα, έτσι ώστε τελικά να μη διαφοροποιούνται, να μη διακρίνονται, να γίνουν αόρατοι. Αντί για τη γεωγραφική/χωρική εκτόπισή τους, τώρα η εξάλειψη επιχειρείται κοινωνικά, αναγκάζοντάς τους να συμμορφωθούν με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Στην 
Ισπανία, για παράδειγμα, το 1783 ο βασιλιάς Ερρίκος Γ’ όρισε με νόμο ότι όποιος αυτοπροδιοριζόταν ως Ρομά έπρεπε μέσα σε 90 μέρες να απαρνηθεί τη γλώσσα του και τις συνήθειές του, να αλλάξει τελείως. Αν το αρνούνταν, θα θανατωνόταν. Έτσι εξηγούν οι σύγχρονοί μας Ισπανοί Ρομά ότι δεν μιλούν τη γλώσσα ρομανί.

Αφομοίωση: Υπό το φως ανθρωπιστικών προσεγγίσεων στα ζητήματα των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα οι πολιτικές αλλάζουν. Απαγορεύονται οι σωματικές τιμωρίες, η δουλεία, η απομάκρυνση των παιδιών από τους γονείς, όπως γινόταν μέχρι τότε. 
Ωστόσο, και πάλι οι Ρομά αντιμετωπίζονται ως ελλειμματικοί, ως πρόβλημα για την κοινωνία, ως αταίριαστοι που πρέπει να αλλάξουν, να γίνουν «κανονικοί» για να αφομοιωθούν από την ευρύτερη κοινότητα.

Σήμερα οι Ρομά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τον υπόλοιπο πληθυσμό, οι πολιτικές που σχεδιάζονται στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων εναντίον τους, παρ’ όλα αυτά η πείνα και ο κοινωνικός αποκλεισμός (GAC, 2008) παραμένουν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ζωής των περισσότερων Τσιγγάνων σε όλη την Ευρώπη. Το παρόν της διάρκειας στη ζωή των Ρομά δείχνει το χάσμα ανάμεσα στις εξαγγελίες, τις πολιτικές και την πραγματικότητα.

Και στη χώρα μας η πλειονότητα των Ρομά δεν έχει σταθερό προσωπικό εισόδημα και απορροφά ελάχιστο ποσοστό από τα κοινωνικά και δημόσια αγαθά, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η συμμετοχή στα κοινά, δηλαδή αγαθά των οποίων η έλλειψη οδηγεί συνήθως και στην οικονομική ανέχεια. Όσο λιγότερο δημόσιο και κοινωνικό πλούτο απορροφά ένας άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να διολισθήσει σε συνθήκες φτώχειας. Πολιτικές, στερεότυπα και προκαταλήψεις συντελούν στην πρόκληση και συντήρηση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο:

H ελλιπής απορρόφηση βασικών δημόσιων και κοινωνικών αγαθών οδηγεί στην αδυναμία ισότιμης συμμετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων, πράγμα που εμποδίζει την αποφασιστική καταπολέμηση των αρνητικών για την κοινωνική ένταξη παραγόντων, γεγονός που, με τη σειρά του, οδηγεί στην ελλιπή απορρόφηση δημόσιου και κοινωνικού πλούτου. Και έτσι ο κύκλος ολοκληρώνεται και επαναλαμβάνεται (Κογκίδου, Τρέσσου & Τσιάκαλος, 1997). 

Το παρόν στη ζωή των Ρομά δεν αφήνει πολλά περιθώρια για θετικές προοπτικές όσον αφορά το μέλλον τους. Η σχετική έρευνα και τα Προγράμματα, τα Προγράμματα και η πολιτική γι’ αυτά τα ζητήματα, έχουν κι αυτά μακρά διάρκεια. Αλλά ανάλογη διάρκεια έχουν και οι αναστολές, τα αδιέξοδα, οι ασυνέχειες και η στασιμότητα που συχνά παρουσιάζονται. 

Το παρόν έχει δύο όψεις: Οι συνθήκες από τη μια, όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα στη μακρά διάρκεια, και από την άλλη ο σχεδιασμός, η έρευνα, οι παρεμβάσεις και η διατύπωση προτάσεων στο παρόν ώστε να αλλάξουν οι συνθήκες και να δημιουργηθούν προοπτικές για το μέλλον. Σ’ αυτό το παρόν δουλεύει το Πρόγραμμα, τις σημερινές πραγματικότητες και δυνατότητες, αυτή τη μακρά διάρκεια θέλει να αντιμετωπίσει. Μέσα στο περιορισμένο χρονικό διάστημα των τριών χρόνων, που είναι η διάρκειά του, στοχεύει να αναπτύξει τους κύριους παράγοντες που μπορεί να αποκτήσουν μια καινούρια διάρκεια, που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες και να επιτρέψουν μια καινούρια δημιουργική πραγματικότητα. Η εφαρμογή του είναι ένας αγώνας με τον χρόνο, που τρέχει σε βάρος μας. Ισχυρά πολιτισμικά και κοινωνικά στερεότυπα δίνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο εγχείρημα. Η οικονομική κρίση συχνά εξουδετερώνει ελπιδοφόρες διαδικασίες. Και η διάρκεια δεν είναι μεγάλη. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να ανατρέψεις εδραιωμένες συνθήκες και παγιωμένες αντιλήψεις, να ξανα-εγκαταστήσεις σχέσεις εμπιστοσύνης και να εντάξεις στο σχολείο νέους και νέες Ρομά που το έχουν ήδη εγκαταλείψει ή που δουλεύουν ή που έχουν παντρευτεί. Τελικά ο χρόνος θα δείξει αν οι δυνατότητες θα νικήσουν τις αντιστάσεις, αν οι γνώσεις και το συναίσθημα θα νικήσουν τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Στην αλληλουχία των γεγονότων, στο χρονικό συνεχές των δράσεων, τα συναισθήματα εναλλάσσονται συνεχώς, η αγωνία και η ικανοποίηση, η απογοήτευση και η ευχαρίστηση, η ματαίωση και η χαρά. Το κάθε παρόν διαρκεί σωρεύοντας όσες εμπειρίες, πληροφορίες, νέες γνώσεις και συναισθήματα μπορεί να κρατήσει. Κρατάμε το κάθε παρόν σαν διάρκεια. 

Θα αναφέρω μερικές από αυτές τις μεγάλες στιγμές και κάποια αποτελέσματα της διάρκειας ορισμένων δράσεων. 

Εμείς θα το λέγαμε επιτυχία

Τη σχολική χρονιά 2010-11 γράφτηκαν στο Λύκειο Δενδροποτάμου 16 παιδιά Ρομά και την επόμενη χρονιά πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις 37 μετεξεταστέοι/ες μαθητές/ριες γυμνασίου.

Φάρμακα και χρώματα

Την πρώτη χρονιά εφαρμογής του Προγράμματος, μια συνεργάτιδα ψυχολόγος μας ενημέρωσε ότι αρκετοί/ές Ρομά σ’ έναν μικρό τόπο της Β. Ελλάδας δεν παίρνουν τα φάρμακά τους, καθώς απαιτείται να μετακινούνται στο νοσοκομείο, στο κέντρο της πόλης, και δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα. Ξεκίνησε τότε η διαδικασία επικοινωνίας με την προϊσταμένη του φαρμακευτικού υλικού και έγιναν συνεννοήσεις ώστε με υπεύθυνες δηλώσεις δύο άτομα να παραλαμβάνουν τα φάρμακα. Και ενώ είχαμε την εντύπωση ότι επιλύθηκε το ζήτημα, διαπιστώσαμε ότι παραλάμβαναν μεν τα φάρμακα, αλλά και πάλι δεν τα μοίραζαν, γιατί λόγω αναλφαβητισμού δεν διέκριναν σε ποιον ανήκαν. Επαναλήφθηκε η διαδικασία από την αρχή και έγιναν κατηγοριοποιήσεις με αυτοκόλλητα και χρώματα, ώστε κάθε χρώμα να αντιστοιχεί σε έναν λήπτη. 

Ίδιες λέξεις ξανά και ξανά 

Παρακολουθούσαμε σε βίντεο τη διαδικασία γραμματισμού και υποβοήθησης παιδιών σχολικής ηλικίας σ’ έναν καταυλισμό, όταν διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένας άντρας μεγάλης ηλικίας που έγραφε σε μια σελίδα λέξεις, λέξεις, και συμπλήρωνε ολόκληρες σελίδες. Αναρωτηθήκαμε για την παρουσία του εκεί και για την ηλικία του. Η κοινωνική λειτουργός του Προγράμματος μας ενημέρωσε ότι ήταν παππούς κάποιων παιδιών που ήλθε μόνος του στα μαθήματα ζητώντας επίμονα να γράψει. Δεν του είχε δοθεί ποτέ η δυνατότητα. Ήταν εκεί και έγραφε ξανά και ξανά τις ίδιες λέξεις. Σαν να έγραφε την ιστορία του από την αρχή...

Tο κομβόι

«Σεπτέμβρης 2011, ώρα 6.30 το πρωί. Αρχή σχολικής χρονιάς. Πέντε αυτοκίνητα ξημερώματα στον καταυλισμό. Άνθρωποι βγαίνουν από τις αυτοσχέδιες παράγκες τους, μικρά παιδιά αγουροξυπνημένα ξετρυπώνουν με φρεσκολουσμένα, βρεγμένα μαλλιά, μας καλωσορίζουν με φωνές. Αρχίζουν οι κουβέντες, μπαίνουν σε παράταξη και τα αγροτικά. Μετά από 20 χρόνια ύπαρξης του καταυλισμού, είναι η πρώτη μέρα που τα παιδιά θα πάνε σχολείο. Δεν υπάρχει λεωφορείο, τα παιδιά μπαίνουν στα αυτοκίνητα. Ο στενός χωματόδρομος μας αναγκάζει να πάμε το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο. Αγροτικά και επιβατηγά σηκώνουν σκόνη ατελείωτη, κορνάρουν και κορνάρουμε σαν σε νίκη...» (Από το ημερολόγιο ψυχολόγου του Προγράμματος)

Γνωριμία με το βιολί

«Τη δράση αυτή την επέλεγα ιδανικά για παιδιά Γ’, Δ’ και Ε’ Δημοτικού. Οι αντιδράσεις τους ήταν πάντα πολύ θετικές και συμμετείχαν όλοι/ες με μεγάλο ενθουσιασμό. Αρχικά, τους γνώριζα το βιολί, ακούγαμε τον ήχο του και απαντούσα σε τυχόν ερωτήσεις. Στη συνέχεια, τους έλεγα ότι έπρεπε να ακολουθήσουν τις οδηγίες του. Σιγά σιγά, όλα τα παιδιά σηκώνονταν όρθια και παίζαμε ένα παιχνίδι για να ξυπνήσουμε το σώμα μας.

Στον πίνακα είχα γραμμένο το ποίημα “Ηλιοβασίλεμα” της Άντριας Γαριβάλδη:

Γλύκανε ο ήλιος κι έπεσε στο προσκεφάλι της νυχτιάς να κοιμηθεί

Έπεσαν οι σκιές κι αντάμωσαν της γης σημάδια

Του καταχείμωνου οι ηλιαχτίδες λιγοστές

Μα στο λυκόφως της καρδιάς τα φτερουγίσματα τρελά λυχνάρια

Κι εγώ θαυμάζω το βασίλεμα μιας μέρας

Διαβάζαμε τον κάθε στίχο ξεχωριστά, τον αναλύαμε και βρίσκαμε μια κίνηση που τον εξέφραζε. Στον πρώτο στίχο, για παράδειγμα, τα παιδιά συνήθως μου κάνανε με τα χέρια τους έναν κύκλο που μαζευόταν και 
έκλεινε, καταλήγοντας σε μια μικρή μπαλίτσα στο πάτωμα. Όταν τελειώναμε το ποίημα, το χορεύαμε όλο μαζί, ενώ εγώ τους έπαιζα βιολί και τους διάβαζα τους στίχους. Στο τέλος της ώρας τα παιδιά ήταν ήρεμα και λειτουργούσαν σαν μια πολύ καλά συγχρονισμένη ομάδα. Ένας μαθητής Δ’ Δημοτικού μού είπε φεύγοντας: «Κυρία, μέχρι και το ρολόι δάκρυσε που φεύγετε». (Από το ημερολόγιο μουσικού του Προγράμματος)

Μερικές από τις ιστορίες δεν αξιολογούνται ερευνητικά, αλλά διαθέτουν για μας μια έκχυση συγκίνησης που δεν καταγράφεται σε αριθμούς εγγραφών και ποσοστά αποτελεσματικότητας. Οι ανθρώπινες υποθέσεις είναι πολύ πιο πολύπλοκες από την κουλτούρα και τα θεωρητικά συστήματα που μοιραζόμαστε με τους συναδέλφους. Η συμμετοχή σε διαδικασίες απελευθερώνει συναισθήματα όχι για (απλά) ποσοτικά δεδομένα, αλλά για (βαθιά) προσωπικά βιώματα.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ:

Η Ann Cheryl Armstrong είναι διευθύντρια και μέλος της διοικητικής ομάδας (People and Advancement) του Αντιπροέδρου στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Σίδνεϋ. Είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική και μετασχηματιστική καθοδήγηση σε δύο πρωτοβουλίες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Στη σταδιοδρομία της ασχολήθηκε με συνεργατικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε τέσσερις ηπείρους. Επικεντρώθηκε κυρίως στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ των πανεπιστημίων για την εκπαιδευτική ανάπτυξη και την επέκταση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ πανεπιστημίων και εξωτερικών εταίρων, όπως κυβερνήσεων και μη κυβερνητικών οργανισμών. Η επίτευξη των παραπάνω  πραγματοποιήθηκε στη βάση μιας πλατφόρμας ενταξιακής, διαλογικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας.

Ann Cheryl Armstrong is a Director and a member of the senior leadership team within the portfolio of the Vice-President (People and Advancement) at the University of Western Sydney. She is currently responsible for strategic and transformation leadership on two university wide initiatives. Over her career, she has actively engaged in collaborative research and development programs across four continents. The major foci of her work have been building strategic university collaborations for educational development and extending strategic partnerships between universities and external partners such as governments and non-government organizations. This has been achieved upon a platform of inclusive, dialogic and educational collaboration.



Ο Derrick Armstrong είναι αναπληρωτής αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο του Νότιου Ειρηνικού και Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ. Έχει διατελέσει αναπληρωτής αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ και Κοσμήτορας της Σχολής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Πριν την εγκατάστασή του στην Αυστραλία, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Sheffield όπου συνδιηύθυνε το Κέντρο για την Παιδική και Νεανική Ηλικία και το Δίκτυο Ερευνητικών Προτεραιοτήτων "Pathways Into and Out of Crime". Έχει δημοσιεύσει 9 βιβλία και 150 εργασίες και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Τα βιβλία του Power and Partnership in Education (1995) και Experiences of Special Education (2003) έχουν τιμηθεί με εθνικά βραβεία.

Derrick Armstrong is Deputy Vice Chancellor at the University of The South Pacific and Professor Emeritus at the University of Sydney. He was previously Deputy Vice-Chancellor at the University of Sydney, and Dean of the Faculty of Education and Social Work. Before moving to Australia he was Professor at the University of Sheffield where he co-directed the Centre for Childhood and Youth and the Research Priority Network ‘Pathways Into and Out of Crime’. Derrick has published 9 books and 150 journal articles and papers. Power and Partnership in Education (1995) and Experiences of Special Education (2003) were awarded national book prizes). 



Η Kalwant Bhopal είναι Λέκτορας Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο του Southampton. Έχει κάνει πολλές δημοσιεύσεις που αφορούν τις εμπειρίες περιθωριοποιημένων ομάδων στην εκπαίδευση. Επί του παρόντος συγγράφει ένα βιβλίο που πρόκειται να εκδοθεί το 2015 από τον εκδοτικό οίκο Routledge και αφορά μια συγκριτική μελέτη σε διεθνές επίπεδο για την ανισότητα ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που είναι Αφροαμερικανοί ή ανήκουν σε εθνοτικές μειονοτικές ομάδες.

Kalwant Bhopal is Reader in Education at the University of Southampton. She has published widely on the experiences of marginalised groups in education. She is currently writing a book to be published in 2015 by Routledge on Black and Minority Ethnic (BME) academics in the unequal academy: international comparisons.



Η Αναστασία Βλάχου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-Εκπαιδευτικής Ένταξης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει σπουδές Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master’s) στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική από το McGill University (Καναδάς), και Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Ένταξη από το Sheffield University (Αγγλία). Έχει διδάξει σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στον Καναδά, στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα που αφορούν στην κοινωνική κατασκευή της 
αναπηρίας, στις κοινότητες πρακτικής και στην παιδαγωγική της ένταξης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται, επίσης, η πολιτισμική και πολυπολιτισμική ψυχολογία και συμβουλευτική καθώς και η ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Struggles for Inclusive Education, εκδόσεις Open University Press, (1997), το οποίο έχει μεταφραστεί και στα Ισπανικά με τίτλο Caminos Haciauna Educación Inclusiva Madrid: La Mourallia.

Anastasia Vlachou is an Associate Professor of Special and Inclusive Education at the Department of Special Education, University of Thessaly, Greece. She has a B.A. from the Faculty of Philosophy with a Major Degree in Psychology, M.A. in Educational Psychology and Counselling, from McGill University, Montreal, Canada and a PhD in Inclusive Education from the University of Sheffield, Sheffield U.K.  She has taught and worked in a number of educational institutions in Canada, England and Greece. Her research interests focus on disability studies, communities of practices and inclusive pedagogies, policies and practices. She is also interested in cultural psychology and cultural counseling of socially vulnerable groups. She is the author of the book Struggles for Inclusive Education Buckingham: Open University Press, (1997) that has been translated in Spanish Caminos Haciauna Educación Inclusiva. Madrid: La Mourallia.



Ο Antonio González-Jiménez είναι Καθηγητής στον τομέα της Έρευνας και των Διαγνωστικών Μεθόδων στην Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο της Αλμερία, στην Ισπανία. Συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα "Research and Evaluation in Intercultural Education", που επικεντρώνεται στις σχέσεις των εθνοτικών πολιτισμικών ομάδων, στην πολιτισμική ταυτότητα, στη διαπολιτισμική πολιτική ταυτότητα και στις συναισθηματικές ικανότητες για την προώθηση της διαπολιτισμικής αρμονίας. Έχει πάρει μέρος σε πολλές επιστημονικές συναντήσεις για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, ως μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής. Επίσης, έχει δημοσιεύσει κεφάλαια βιβλίων και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η συνεργασία του με το κέντρο της UNESCO στο Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Antonio González-Jiménez is a Professor in the Area of Research and Diagnostic Methods in Education at the University of Almeria. He is part of the “Research and Evaluation in Intercultural Education” researching group whose main lines of work focus on the associations of ethnic-cultural groups, in the cultural identity, in intercultural citizenship and emotional competencies to promote intercultural harmony. He has participated in various scientific events on intercultural education as organizing and scientific committee. He has also published book chapters and articles in prestigious journals. Finally, note his collaboration with the UNESCO center of Buenos Aires (Argentina) for training teachers in intercultural education.



Ο Δρ. Carl A. Grant είναι Καθηγητής Hoefs-Bascom στο Τμήμα Αναλυτικού Προγράμματος. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί περισσότερα από πενήντα βιβλία και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από εκατό άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις του συγκαταλέγονται οι εξής τίτλοι: The Moment: Barack Obama, Jeremiah Wright and the firestorm at Trinity United Church of Christ (με την Shelby Grant) (2013), Rowman & Littlefield· Intersectionality & Urban Education: Identities, Policies, Spaces and Power. Information Press (με την E. Zwier, (επιμ.) (2014)· The Selected Works of Carl A. Grant (2014) Routledge και Black Intellectual Thought in Education, (2015) Routledge.

Dr. Carl A. Grant is Hoefs-Bascom Professor in the Department of Curriculum. He has authored or edited more than fifty books and has written more than one hundred journal publications.  Professor Grant’s recent book publications include: The Moment: Barack Obama, Jeremiah Wright and the firestorm at Trinity United Church of Christ (with Shelby Grant) (2013) Rowman & Littlefield; Intersectionality & Urban Education: Identities, Policies, Spaces and Power. Information Press (with E.  Zwier, (Eds.) (2014); The Selected Works of Carl A. Grant (2014) Routledge; and Black Intellectual Thought in Education, (2015) Routledge.  



Η Γιώτα Καραγιάννη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της εστιάζουν στο θέμα της εκπαιδευτικής πολιτικής, στις κοινωνικές σπουδές και στις σπουδές στην αναπηρία. Η διδακτική της εμπειρία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες. Έχει επίσης διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια του Birmingham και της Κύπρου.

Giota Karagianni is an Assistant Professor at the Department of Primary Education at Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Her research and publications focus on education policy, social justice and disability studies. Her teaching experience covers a wide age range from preschool to graduate school students. She has also worked at the Universities of Birmingham and Cyprus at undergraduate and postgraduate level.



Η Τριανταφυλλιά Κωστούλη είναι κειμενογλωσσολόγος, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, όπου διδάσκει και ερευνά θέματα σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας, την καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου, τη μελέτη του σχολικού και ακαδημαϊκού  γραμματισμού. Συμμετείχε (σε συνεργασία με τον Σ. Χατζησαββίδη και τη Στ. Τσιπλάκου) στη σύνταξη του Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής στην Κυπριακή Δημοκρατία (2009), καθώς και σε προγράμματα για την εκπόνηση διδακτικού υλικού για ενηλίκους Ρομά (ΙΔΕΚΕ). Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και είναι συγγραφέας άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. 

Triantafillia Kostouli is an Associate Professor at the Department of Education, Aristotle University of Thessaloniki, in Greece. She teaches (at the graduate, postgraduate and in-service teacher education program levels)  and conducts research in the areas of school and academic literacies in the Greek context, critical approaches to school learning, writing practices and classroom interaction. She was involved (along with S. Chatzissavidis and St. Tsiplakou) in the design of the Cypriot curriculum for elementary and secondary education and in the IDEKE program, designing teaching materials for functionally illiterate Roma adults. She has participated and contributed in numerous national and international conferences and has published extensively in journals and conference proceedings.



Η Σούλα Μητακίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της αφορούν στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων, στη διαπολιτισμική, ενταξιακή εκπαίδευση και στην καλλιέργεια της γλώσσας μέσα από την παιδική λογοτεχνία. Έχει πάρει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα με θέμα την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εκπαίδευση παιδιών γλωσσικών μειονοτήτων.

Soula Mitakidou is an Associate Professor of cross-cultural education at the Department of Primary Education at Aristotle University of Thessaloniki, Greece. Her research interests and publications address many aspects of diversity and focus on integrated instructional strategies for second language acquisition, literacy development through children’s literature and inclusive education for marginalized learners. She has participated in research programs, she has published and edited books and has organized many conferences on these areas.



Mark Nagasawa is an Assistant Professor at the Erikson Institute, an independent graduate school of child development in Chicago, Illinois. His research applies a cultural studies lens to education policy-making to examine how official policy/ discourses are negotiated and practiced in schools and classrooms. These inquiries are informed by a professional background that includes experiences as a preschool teacher/social worker and preschool director for an urban school district, as a policy analyst in the Arizona Governor’s Office, and as an early childhood special education specialist with the Arizona Department of Education.

Ο Mark Nagasawa είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Ινστιτούτο Erikson, μια ανεξάρτητη σχολή στο Σικάγο (Illinois) που προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στην ανάπτυξη του παιδιού. Η έρευνά του επικεντρώνεται στις πολιτισμικές σπουδές υπό το πρίσμα της χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο τη μελέτη του τρόπου διαπραγμάτευσης της επίσημης πολιτικής/διαλόγου και πράξης σε σχολεία και σχολικές αίθουσες. Η ερευνητική του δραστηριότητα εμπλουτίζεται από ένα στέρεο επαγγελματικό υπόβαθρο αυτό του δασκάλου προσχολικής εκπαίδευσης/κοινωνικού λειτουργού και περιφερειακού διευθυντή προσχολικής εκπαίδευσης, του πολιτικού αναλυτή στο Γραφείο του Κυβερνήτη της Αριζόνα και του εμπειρογνώμονα ειδικής αγωγής για την προσχολική ηλικία στο Υπουργείο Παιδείας της Αριζόνα.



H Christine E. Sleeter είναι Oμότιμη Kαθηγήτρια στο Κολλέγιο Επαγγελματικών Σπουδών στο California State University, στο Monterey Bay, του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος ΔΕΠ. Είναι τέως Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού για την Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (National Association for Multicultural Education) και παλαιότερα διατέλεσε αντιπρόεδρος του Division K (Διδασκαλία και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών) της Αμερικανικής Ένωσης για την Εκπαιδευτική Έρευνα. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην αντιρατσιστική πολυπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα και ανάμεσα στα πρόσφατα βιβλία της είναι ενδεικτικά τα εξής: Power, Teaching and Teacher Education (Peter Lang, 2013), Professional Development for Culturally Responsive and Relationship-based Pedagogy (Peter Lang, 2013), και Creating Solidarity across Diverse Communities (με την Encarnación Soriano, Teachers College Press, 2012).

Christine E. Sleeter, PhD. is Professor Emerita in the College of Professional Studies at California State University Monterey Bay, where she was a founding faculty member. She serves as Immediate Past President of the National Association for Multicultural Education, and previously served as Vice President of Division K (Teaching and Teacher Education) of the American Educational Research Association. Her research focuses on anti-racist multicultural education and teacher education. Dr. Sleeter has published over 100 articles. Her recent books include Power, Teaching and Teacher Education (Peter Lang, 2013), Professional Development for Culturally Responsive and Relationship-based Pedagogy (Peter Lang, 2013), and Creating Solidarity across Diverse Communities (with Encarnación Soriano, Teachers College Press, 2012). 



Η Encarnación Soriano είναι καθηγήτρια Ερευνητικών Μεθόδων στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου της Αλμερία (Ισπανία) και διευθύνει την ερευνητική ομάδα "Research and evaluation in Intercultural Education". Έχει συγγράψει και επιμεληθεί πολλά βιβλία και άρθρα για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την πολιτισμική ταυτότητα, τη διαπολιτισμική πολιτειακή ταυτότητα και τη διαπολιτισμικότητα και το φύλο. Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τα εξής βιβλία: Living between cultures: A new society (2009), International challenges in front of the interculturality (2010), The value of education in a globalized world (2011), και Creating solidarity across diverse communities (Sleeter και Soriano, 2012). Ορισμένα από τα άρθρα που έχει δημοσιεύσει είναι τα εξής: Emotional competencies of Secondary Education native and immigrant students (Soriano and Osorio), Objectives and content on interculturality in the initial training of educators (Soriano και Peñalva), και The impact of a values education program for adolescents romanies in Spain on their feeling of self-realisation (Soriano, Franco και Sleeter).

Encarnación Soriano is Professor of Research Methods in Education of the University of Almería (Spain) and director of the research group "Research and evaluation in Intercultural Education". She is the author and editor of numerous books and articles on issues of intercultural education, cultural identity, intercultural citizenship, and interculturality and gender. Her recent publications include the books:  Living between cultures: A new society (2009), International challenges in front of the interculturality (2010), The value of education in a globalized world (2011), and Creating solidarity across diverse communities (Sleeter and Soriano, 2012). Among her articles are Emotional competencies of Secondary Education native and immigrant students (Soriano and Osorio), Objectives and content on interculturality in the initial training of educators (Soriano and Peñalva), and The impact of a values education program for adolescents romanies in Spain on their feeling of self-realisation (Soriano, Franco and Sleeter).



Η Beth Blue Swadener είναι Καθηγήτρια Δικαίου και αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Αλλαγής του Arizona State University στην Αμερική. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη συγκριτική κοινωνική πολιτική παγκοσμίως, με έμφαση στην υποσαχάρια Αφρική, στις επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στις τοπικές κοινότητες και στα δικαιώματα και στις φωνές των παιδιών. Έχει επιμεληθεί από κοινού με άλλους και έχει συγγράψει 11 βιβλία (μεταξύ άλλων: Children and Families “At Promise”· Does the Village Still Raise the Child?· Decolonizing Research in Cross-Cultural Context· Children’s Rights and Education and Reconceptualizing Early Childhood Care and Education: A Reader). Είναι συνιδρύτρια του Jirani Project, το οποίο παρέχει στήριξη σε παιδιά στην Κένυα (www.jiraniproject.org) και του οργανισμού Reconceptualizing Early Childhood Education (RECE) (www.receinternational.org), και επίσης συμμετέχει ενεργά σε διάφορους οργανισμούς για τη στήριξη των παιδιών.

Beth Blue Swadener is Professor of Justice Studies and Associate Director of the School of Social Transformation at Arizona State University. Her research focuses on internationally comparative social policy, with focus on sub-Saharan Africa, impacts of neoliberal policy on local communities, and children’s rights and voices. She has co-edited and authored 11 books, including Children and Families “At Promise”; Does the Village Still Raise the Child?; Decolonizing Research in Cross-Cultural Context; Children’s Rights and Education and Reconceptualizing Early Childhood Care and Education: A Reader. Beth is a co-founder of the Jirani Project, supporting children in Kenya (www.jiraniproject.org) and Reconceptualizing Early Childhood Education (RECE) (www.receinternational. org), and is active in several child advocacy organizations.



H Eυαγγελία Tρέσσου είναι Καθηγήτρια της Παιδαγωγικής, με έμφαση την εκπαίδευση ειδικών ομάδων και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Από το 1990 έως σήμερα είναι μέλος ΔEΠ του Παιδαγωγικού Tμήματος Δημοτικής Eκπαίδευσης του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται ερευνητικά με κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα, και ειδικότερα προβλήματα που συναντούν παιδιά κοινωνικών και πολιτισμικών μειονοτήτων στα μαθηματικά καθώς και με ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις των δύο φύλων με τα μαθηματικά. Έχει πάρει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, έχει δημοσιεύσεις, έχει επιμεληθεί εκδόσεις βιβλίων και έχει οργανώσει επιστημονικά συνέδρια σ' αυτούς τους τομείς. Επί του παρόντος είναι επιστημονικά υπεύθυνη για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης».

Evangelia Tressou is a Professor of Pedagogy with emphasis on the education of marginalized groups and on mathematics teaching, at the Primary Education Department of Aristotle University, in Thessaloniki Greece, where she has served since 1990. Her main research interests focus on the education of marginalized students, the problems they face with mathematics, as well as the relation of gender with mathematics. She has participated in many research programs, she has published and edited books and has organized many conferences on these areas. She is currently scientist responsible for the European Union Program “The education of Roma children in the regions of Central Macedonia, Western Macedonia and Eastern Macedonia and Thrace” in Northern Greece.
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INTRODUCTION



Ann Cheryl Armstrong

University of Western Sydney, Australia

Derrick Armstrong

University of the South Pacific, Fiji





Education can be understood as a technical process focussed on strategies and techniques for improving learning outcomes and the transmission of knowledge. It can also be understood as involving complex social processes through which the act of learning and knowledge outcomes are contested and constructed. There are long-standing debates between these two positions but they are not necessarily contradictory. It is true that the purpose of education can be cast as being non-political and as such not concerned with the social and political context in which it takes place. On this view, knowledge together with ways of learning are understood to be abstract skills of analysis and the application of learning to problems of the world comes later following the acquisition of those skills. Thus, mathematical or scientific knowledge, for example, can be applied to “fix” problems that have been defined. 

Traditional education, what Freire calls “banking education”, understands the learner as a repository for other people’s knowledge. Knowledge may be represented as “objective” or as entirely independent of the learner but for Freire this is merely an ideological representation through which the ownership of knowledge and ways of knowing are held by dominant social groups and the experience and dominance of these groups are “normalised” through a school system that treats the learner as passive and the knowledge system for some, as a “rite of passage” into the social roles and for others (marginalised groups) an instrument of their marginalisation.

On the other hand, there is a strong tradition in education, with notable exponents such as Dewey and Freire, that the acquisition of knowledge is itself a product of social engagement, contestation and empowerment. Skills and knowledge are still acquired through detailed and systematic research, study, and testing of what is known, but these processes take place within the context of broader engagement between the learner and the world. Here the former is a critical actor, challenging and re-framing assumptions and questions on the basis of personal experience and dialogue across the different experiences of different learners. In other words, varieties of perspective and critical engagement across perspectives are what makes education empowering. Education in this sense is embedded in the lives of learners because it is meaningful to their social and cultural experience. Yet, it also goes beyond individual lives taking the learner in directions that challenge and subvert aspects of their own experience. 

In this book, the authors examine ways in which the processes of learning within the school system together with mechanisms of ownership, control and transmission of knowledge serve to reinforce the privilege of some social groups to the detriment of others. At the same time the authors explore forms of resistance to dominant ideologies enacted through the lived experience of marginalized social groups, and in particular Roma children, their families and communities.

This book arose out of two conferences held in Thessaloniki in 2011and in Kavala in 2012, the first under the theme of “Pedagogy, Culture and the Politics of Education” and the second “Education of Roma children: The present of a continuum”. These conferences brought together academics and practitioners from across Greece and from the USA, Australia and the UK, creating a forum for comparative dialogue and the sharing of experiences and perspectives around the common theme of engaging educationally with marginalized groups and communities, and especially with Roma and traveller communities. The conference in 2011 occurred at a time when the “crisis” and near collapse of the world financial system was followed by governments across the world introducing austerity programmes, perceived by many people to be a case of the victims of the crisis paying the price demanded by the perpetrators to safeguard the long-term social interests of the latter. Greece was particularly badly affected by this crisis that had been generated in the financial centres of the US and Europe. This crisis and resistance to its effects were apparent for all to see on the streets of Thessaloniki as we arrived for the conference, with strike action, demonstrations across the city, riot police blocking access to central areas, and Aristotle University (the planned conference venue) occupied by students. 

What, for some, might seem to be narrow academic debates, in the context of highly charged political debate, the emerging large-scale social movement challenging the orthodoxy of “austerity”, the themes of the conference took on a particular significance. Just as calls for “national unity” at a time of political crisis may simply mask an attempt to re-frame the status quo and silence voices of resistance, the dominant ideologies of education frequently serve to re-frame difference as personal deficit, to normalise the values and perspectives of the socially powerful and, in Mills’ (1959: 31)[footnoteRef:1] immortal phrase, “It is the political task of […] any liberal educator continually to translate personal troubles into public issues, and public issues into the terms of their human meaning.” The voices of those who collectively resist the representation of their lives in terms of deficits and personal problems embody both a political and an educational stance towards the exercise of power in society through social institutions and discourses. The political and the educational are deeply bound together and educators who attempt to distance themselves from this understanding display a form of “bad faith” or bureaucratic neutrality. Yet, it is the very “neutrality” of a technical perspective on education, seen as being separate from and disconnected to the politics of diversity and everyday life, that marginalizes the experience of the “disadvantaged” within the educational system and reinforces disadvantage rather than facilitating empowerment. [1:  Mills, C.W. (1959). The sociological imagination. Oxford: Oxford University Press.] 


A major theme emerging from all the chapters of this book concerns the importance of schools working with and learning from the diverse communities to which their students belong. For too many students, school is experienced as a process of alienation through which their families 
and communities are demonized. “Success” in these circumstances is articulated by the value system of schools in terms of the social outcomes that separate successful students from their families and communities. For students who do not accept the educational ideology of “personal improvement” and “social mobility” conceptualized as being independent from community empowerment, school can easily become something to endure, rather than a set of experiences that provide the intellectual tools for liberation. 

Educators also face moral and political choices. They are not easy choices to make, especially where there is little social connection between school and community. In challenging the values and structures that are dominant within traditional education systems, educators must build partnerships with the communities with which they work. To not embrace this opportunity would lead teachers to become isolated, demoralized and themselves disempowered. The authors writing in this volume have some clear messages for educators who wish to move beyond the rhetoric of empowerment and create an educational experience that provides genuine options not only for individual students but also for the empowerment of communities. Serious consideration must be given to effective ways of facilitating high quality learning outcomes for all students, including consideration of classroom tasks and activities that can value and empower marginalised students. Authors in this collection also repeatedly emphasise the fundamental importance of partnerships and collaboration between schools and the communities from which their students come. These partnerships demand respectful relationships between schools and marginalized communities that are empowering and forge solidarity with those communities rather than engaging in short-term patronising encounters. In particular, they must challenge the “othering” of students, their families and communities that so often happens in traditional school-community interactions. 

The dismissive demonization of marginalised communities that feature so prominently in normalised discourses of schooling are challenged by the research presented in this book. The research demonstrates, for example, the value placed on education by Roma families and communities. The research also emphasises that these families and communities want schools to understand and work with the community in ways that respect and value their traditions and aspirations. 

The book is divided into two parts. The first introduces broad considerations that should inform relationships between educators and the communities with which they work. 

In the first chapter (Armstrong & Armstrong) we introduce the notion of “cultural competence”. The idea is one that has particularly been developed in response to the educational disadvantage and cultural colonialism experienced by Aboriginal and Torres Strait Island communities in Australia. It emphasises exploration of the school as an inclusive community and how recognising difference and challenging the assumptions of cultural dominance from different cultural perspectives opens up the space for genuine cross cultural dialogue and understanding that moves beyond taken-for-granted notions of “normality”. 

In Chapter 2 Carl Grant turns our attention to the role of pedagogy in multi-cultural education for social justice. Taking four examples of common pedagogies he argues for the importance of situating students’ relationship to their cultural history. Challenging how students engage with the problems they encounter in their learning should include, he argues, consideration of how those problems are experienced in the students’ own social, cultural and political histories. 

Beth Swadener and Mark Nagasawa’s chapter takes a Gramscian perspective, raising the importance of situating struggles for social justice in relation to the pervasiveness of neo-liberal policies in today’s societies. They examine this within the context of two examples: the first, taking Kenya as an example of how transnational programs circulate in ways that inform educational development; the second, looking at the construction of the identities of “citizens” and “aliens” within the education system of Arizona in the USA. 

Chapter 4 by Christine Sleeter, Encarnacion Soriano-Ayala and Antonio Gonzalez-Jimenez asks us to consider how education empowers students when their own languages and cultures are included in programs developed in partnership between schools and the students’ communities. This is explored in the chapter by reference to research undertaken by the authors in southern Spain looking at the contribution and impact of the work of immigrant groups/organisations working in partnership with schools. 

The second part of the book turns its focus specifically to the education of children from Roma and Traveller communities. Soula Mitakidou and Evangelia Tressou open this section with a detailed overview of policies, practice and issues relating to educational access and opportunity for the Roma population in Europe and Greece, in particular. They argue for the importance of a holistic, multi-dimensional approach whereby schools should function as a unifying force drawing on the experience and expertise of the Roma community itself to help Roma children to become engaged and empowered in their relationships with the broader social and cultural worlds with which they interact. 

Kalawant Bhopal in Chapter 6 describes research that she undertook in the United Kingdom with gypsy and traveller mothers. She argues that there are many misperceptions of value placed upon education within these communities and that there was great awareness among the mothers in her research of how education is necessary if their communities are to survive and develop. However, racism and discrimination are commonplace and in significant part this is experienced as a failure on the part of professionals from different backgrounds to understand the experience and community values and aspirations of gypsy and traveller families. Direct community action in the face of discrimination points to ways in which members of the community attempt to assert their rights as partners in the education of their children. 

In Chapter 7, Trantafillia Kostouli asks how “dialogic communities” are created, arguing that only within a polyphonic literate and social world where all student voices are accepted and all types of competencies are acknowledged will basic literacy skills be fostered. This has implications to the types of teaching practices to be used and the culture of meanings to be created in schools, both with “mainstream” and mixed student population that comes from disadvantaged and marginalised communities.

Chapter 8 confronts one of the central prejudices against Roma families; namely, that they are happy to take the benefits of the welfare system but are unwilling to contribute to the wider society that they are a part of, and more particularly that they have no aspirations for their children. Soula Mitakidou tests this assumption using data from her study of an education program for the education of Roma children in northern Greece. Her study demonstrates that Roma families do value the education of their children but, despite benefit dependency being minimal, they are significantly disadvantaged by poverty and discrimination.

In Chapter 9, Yiota Karagianni and Anastasia Vlahou present data from their study of school principals and Roma families in Central, Western and Eastern Macedonia and in Trace. This study looked at disability and health problems among Roma children and how these issues were managed in schools. Discrimination seemed to be evident in the disproportionate number of Roma children categorised as having learning difficulties and yet the authors argue that health issues are in fact a significant factor leading to the diagnosis of learning difficulties. Nonetheless, they also present evidence that a large number of disabled Roma children lose the opportunity to access education altogether. 

Chapter 10 raises critical questions ensuing from the implementation of the program “Education of Roma children in the regions of Central Macedonia, Western Macedonia, Eastern Macedonia and Thrace”. Yiota Karagianni looks first at the significance of social links and solidarity for the creation of group identity, including how this operates to exclude some groups from participation in social and political life. She then considers the concept of docta ignorantia, or “learned ignorance”, through which the boundaries of science and ignorance become blurred. She illustrates this discussion by juxtaposing the methods and practices implemented by the program with interpretations and concepts that were initially attributed to the education of Roma children.

Finally, in Chapter 11, Evangelia Tressou discusses the Program for the Education of Roma children in the regions of northern Greece. This program challenges orthodoxies that have been embedded over time in discrimination, marginalisation and exclusion by confronting these negativities through the lived experience of Roma participation and contribution to the political, social and cultural activity of the wider community. 

In focusing upon the experience and perspectives of Roma children and their families and communities, and on their interactions with systems of education, the book addresses one of the greatest areas of challenge to inclusive education. Roma people continue to be the most discriminated against and racially vilified people across Europe today. There is little to suggest that much has changed in attitudes towards them in the 70 years that have passed since their persecution reached a zenith of blood-letting during the Nazi’s domination of Europe. 

Prejudice feeds prejudice and marginalisation feeds fear in a vicious cycle of exclusion and racism. Education can and often does reinforce the prejudices and discriminatory actions of the larger society. Yet, education can also confront and challenge the normalized perceptions and attitudes that so often frame how we see our world and how we understand “others”. To do so, education must itself be understood as concerned with and engaged in processes both of inclusion and transformation. It must provide the tools for understanding and participation through partnerships that both value and link diverse communities, allowing us to share, respect, learn from, and transcend differences. This book is important in bringing together some of the thinking and the research that makes this possible. It is but one step, but it is a step that as educators and as citizens each one of us must take and re-take in solidarity for inclusive education and social justice. 
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The concept of “cultural competence” goes to the heart of the values, norms and traditions of the university and wider society, recognising that these are formed in the histories and intersections of power, structure and community. To develop cultural competence requires exploration and understanding of the barriers to the existence of an inclusive community and how the diversity of cultures, experiences and values are often submerged under the weight of dominant socio-cultural hegemonic forms. Yet, the idea of cultural competence may also be understood pedagogically as a transformative process through which human behaviour is changed and enriched through a genuinely participatory social and cultural interaction. In this chapter, we discuss how the idea of cultural competence informs an understanding of the relationship between Indigenous and non-Indigenous people within the Australian education system. We consider how a cultural competence perspective can be used to deconstruct the structures and practices by which certain experiences and identities are marginalised in education settings. We will also discuss strategies for achieving cultural competence in classrooms, institutions and education systems. Finally, we will argue that pedagogies of cultural competence are critical to the healthy formation of democratic structures in increasingly heterogeneous societies and in the interactions of global citizenship.




The concept of cultural competence

The term “multicultural competence” was initially used in a mental health publication by the psychologist, Paul Pedersen (1988). More than 10 years later it was popularised as “cultural competence” by “diversity” professionals from the healthcare industry. The focus adopted was primarily on the different health and healthcare experiences of groups with significant disparities in life expectancy. Differences between the lifestyles of the middle and the working classes around the world were identified as having cultural and social roots rather than purely medical explanations. Moreover, these disparities were seen to be amplified when the experience and health outcomes of the most disadvantaged groups such as Indigenous Peoples of the world were considered. It is in this area that the idea of “cultural competence” has come to have most impact, focusing in particular on understanding cultural differences and the ways in which dominant, non-Indigenous culture normalizes itself in the interactions between non-Indigenous and Indigenous peoples.

The United Nations estimate that there are more than 370 million Indigenous people inhabiting 70 countries across the world. These people practice traditions which are distinctively different from the politically dominant society in which they live, having preserved their cultural, economic, social and political practices from their historic past.[footnoteRef:2]  [2:  www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf] 


Aboriginal and Torres Strait Islander people are the Indigenous people of Australia and their rich cultural history dates back at least 40,000 years though this has been marred over the last 300 years by colonisation and oppression. Indigenous cultures are diverse, but they form a vital part of Australia’s national identity. According to the 2011 census, there are approximately 669,736 people or 3% of the Australian population who identified as being of Indigenous origin. Most Indigenous people live in the eastern states of NSW (31.1%) and Queensland (28.2%) with approximately 33% living in or close to major cities. At 29.8%, the Northern Territory has the highest proportion of Aboriginal people in the population of any of the states and territories of Australia. Over Australia as a whole, Indigenous people comprise 24% of Australians living in remote or very remote areas, whilst the major cities, despite having the greatest number, none the less have the lowest proportion (1%). At the time of European settlement, there were at least 250 known Aboriginal languages. Many have since been lost and currently it is estimated that 110 of those remaining are severely endangered (Australian Bureau of Statistics, 2012a).

The most recent estimates from the Australian Bureau of Statistics (2012b) show that the Indigenous population is much younger overall than the non-Indigenous population and the death rates for all Indigenous males and females are around three times higher than those of their non-Indigenous counterparts. Babies born to Indigenous women are more likely to die in their first year than those born to non-Indigenous women. Also, life expectancy for Indigenous people is considerably lower than for non- Indigenous members of the population. For example, an Indigenous man born between 2005-2007 could be expected to live to 67.2 years, that is, about 11.5 years less than a non-Indigenous man who could expect to live to 78.7 years. During that period, an Indigenous woman could be expected to live to 72.9 years, which is almost 10 years less than a non-Indigenous woman (82.6 years). According to the Australian Bureau of Statistics (2010), the leading causes of death between 2006-2010 for Indigenous people living in Australia were: cardiovascular disease (including heart disease and strokes); external causes (including transport accidents, and self-harm); and cancer (MacRae et al. 2013; Thomson et al. 2010).

The relative social disadvantage of Indigenous people in Australia provides a major point of reference for understanding the relationship between Indigenous and non-Indigenous peoples and communities. However, the idea of cultural competence in Indigenous – non-Indigenous relations is not limited to a focus on the issue of inequity and social disadvantage. Its focus tends rather to be upon using dialogue and cultural exchange as a mechanism for promoting understanding and respect for Indigenous cultures and opportunities for Indigenous people within society. It is concerned with changing the attitudes of white society but also with promoting the inclusion of Indigenous people in Australian society as a whole and doing so both by educating non-Indigenous people about the cultural assets of Indigenous people and by supporting Indigenous people in their social and cultural engagement with broader Australian society to enrich that society and enhance opportunities for participation and success within the society. 

Australia is also a highly multi-cultural society and the idea of cultural competence can be extended to include this broader social and cultural diversity. Australians come from over 200 birthplaces and collectively speak over 300 languages with 150 of these being Indigenous Australian. While the majority of people who live in Australia were born here, the 2006 census indicates that about 41% have at least one parent who was born overseas (Australian Bureau of Statistics, 2008). Approximately 2% have an Indigenous background and 22% were born in another country (mostly from the UK, NZ and China). About 14% of these were born in non-English speaking countries. The most common languages spoken in Australia are: Arabic, Cantonese, English, Greek, Italian, Mandarin and Vietnamese.[footnoteRef:3]  [3:  	(Available from http://www.racismnoway.com.au/aboutracism/population/index.html) http://www.dfat.gov.au/aib/society.html] 


Cultural competence then can be understood within the framework of a multicultural society seeking to define its identity in an inclusive way as it moves away from its colonial heritage. The emphasis of cultural competence is primarily on the future and the creation of a new society by recognizing the strengths of different cultures rather than simply on the ways in which disadvantage has in the past been created and then used to deny opportunities. This is not to deny those histories and the ways in which they have framed people’s experiences and the social relations and power structures of society today. However, there is an emphasis upon how understanding differences in histories, values and perspectives and engaging respectfully across these provides a basis for dialogue and social participation, creating opportunities for reconciliation and an inclusive future. 

Like most ubiquitous terms, there is no universally accepted definition for cultural competence. Definitions differ between countries, disciplines and organizations. One popular definition describes “a set of congruent behaviours, attitudes, and policies that come together in a system, agency, or among professionals that enables effective work in cross-cultural situations” (Cross, Bazron, Dennis, Isaacs 1989)

Today, the concept of cultural competence continues to be used mainly in relation to the provision of health care (Shaw, 2005), and to a growing extent in the field of race relations (Rattansi, 1992). However, it is a concept that has considerable relevance to other contexts, and in particular to education. For instance, it might be equally applicable to the cultural repertoires within which collaborations around teacher education are situated and to an understanding of the power relationships between students and lecturers interacting across cultures in the area of international education. In both cases the historical and political contexts for those interactions are also located and expressed through culturally defined signifiers. In educational practice, cultural competence is concerned with understanding difference and respectfully engaging and collaborating with people from different cultural backgrounds. This approach has implications for the way teaching and learning takes place in these contexts.

For example, Armstrong & Spandagou (2010: 68) argue that this quality of engagement begins with inclusive communication and: one of the main principles is that members of school communities need to be prepared to expand their knowledge and understanding of inclusivity. Although the role of teachers is essential in promoting inclusion, the structures and characteristics in schools shape the social framework within which teachers can operate as agents of change. They further explain that: 

flexibility in our approaches is required to accommodate new understandings of different cultures and people. Our learning and teaching situations should reflect a level of curiosity and the skill to think beyond our own cultural assumptions while simultaneously building upon our communication repertoire and learning from our previous mistakes. If schools are to promote inclusivity and recognise diversity, they need to be flexible in their approach to education and their acceptance of others in this multicultural world. 

It is important to acknowledge the role of culture in education without over-simplifying it through the lenses of race or ethnicity where assumptions based upon supposed shared physical characteristics or a presumed shared heritage are imposed stereotypically on the rich diversity of people’s cultural experience. 

 In Australia, the concept of cultural competence has been adopted by activists working in Aboriginal and Torres Strait Islander affairs. Thus, the Centre for Cultural Competence perceives the idea as useful in relation to reconciliation between Aboriginal and non-Aboriginal peoples. They believe that a significant cultural gap “still exists between Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and non-Indigenous Australians due to a lack of education, knowledge and understanding” (http://www.ccca.com.au/about-ccca). This approach echoes Nelson Mandela’s (1994: 144) argument that in creating a new society from the discord and repression of the past,

education is the great engine of personal development. It is through education that the daughter of a peasant can become a doctor, that a child of farm workers can become the president of a great nation. It is what we make out of what we have, not what we are given, that separates one person from another.

In Australia there has been emphasis recently upon the slogan “Closing the Gap.” This focuses upon policies that are seen as necessary to close the gap between Indigenous and non-Indigenous peoples in relation to health care, education, housing, employment and other measures of social exclusion. 

Moreover, there is a need for change in the education provision for students who may have limited proficiency in the “official” language of the country (in our case, English). If cultural competence is not considered, then teachers may use less than desirable teaching and social strategies and may hold inappropriate expectations for their students. These communities may experience poorer quality services, healthcare and social service support overall leading to a socially downward spiral and the development of ghettos. To address this challenge there needs to be joined up thinking in terms of the social support services (health, education, social welfare).

Yet the Centre for Cultural Competence in Australia has argued that Australia cannot close the gap until non-Indigenous Australians increase their understanding of Aboriginal and Torres Strait Islander cultures and develop the skills to become culturally competent at both a personal and professional level. (http://www.ccca.com.au/about-ccca) 

This multicultural perspective at the organizational level is centrally concerned with the principles of “cultural respect” and “valuing others” within the practices of health care systems, education systems, government agencies, businesses, industries and professional associations. It adopts a view of society as an inclusive entity based upon multiculturalism as a strength. It is about how we treat each other – our students, clients, patients, co-workers and neighbours. Following from this, “measures” have been developed aimed at gauging an organization’s culture together with its multi-cultural inclusivity and maturity. Thus, recognition is given to the value an organization places upon equity in the workplace and the practices it adopts to support and foster this culture, how it creates opportunities for equal access to promotion or care or rewards (depending upon the type of institution and the roles of those within it – worker, patient, student, etc.), the delivery of equitable outcomes, and the opportunities that exist for participation and engagement in both planning and problem-solving.

Sonn (2004: 11) argues that “crossing cultural boundaries is challenging and will require more than cultural competence.” He elaborates by stating that it will:

require a willingness to feel uncomfortable, lost and uncertain, vulnerable, and to feel powerless. These emotions are not permanent, but they are part of the journey, part of the process of opening up oneself to new and different experiences and challenges. In order for us to work alongside others there is a need to examine our own subjectivities and the discourses that position “us” and “others”. Through this process we are able to make visible those dominant narratives that serve the status quo and those counter stories that are indicative of resistance and voice. 

Sonn concludes by stating that 

cultural competence is more than learning about others, it is about learning about ourselves, our subjectivities and the numerous ways in which the different discourses available can undermine cultural boundary crossing (ibid: 11). 

If cultural competence is to be successful within organizations, there are several steps that it might be suggested should be taken. For example, the participation of non-dominant groups such as Indigenous people in decision-making processes and power sharing. An organization might seek to ensure that equitable value is placed on programs and practices which prevent the domination of values and cultural practices reflective of more powerful cultural groups, or which marginalize minorities. Central to the development of cultural competence might be requirements to attend professional development activities about the role and practices of cultural understanding in the workplace, or the creation of safe environments where there are opportunities to challenge the various biases, prejudices and stereotypes that exist within society. 




Critical perspectives on cultural competence

One of the weakness of much of the work on cultural competence is that it is frequently a-theoretical, resting largely on the unexamined assumptions of multiculturalism that emphasise equality and tolerance across cultural groups but which have very little to say about the social, political and economic underpinnings of racism in society. Nor is there any significant theorisation in this literature of the construction and operation of dominant discourses as social acts. To point to the fact that a dominant culture represents itself as a normalised objectivity within a classroom setting does not in itself provide an account of how the “truth” of that claim is both imposed and contested as an aspect of social action. There are many “truths” to any situation because truth involves an act of social definition. 

Anthropological critiques of the models used in the practice of cultural competence suggest that the concept

present[s] culture as static; treat[s] culture as a variable; conflate[s] culture with race and ethnicity; do[es] not acknowledge diversity within groups; may advertently place blame on a person’s cultural differences, thereby obscuring structural power imbalances. (Carpenter-Song, Schwallie and Longhofer, 2007: 1363)

Taylor (2003), Shaw (2005) and Rattansi (1992) have each argued that a fixed view of cultures is frequently used in cultural competency work. In consequence, there is a failure to effectively address the diversity within cultural groups which in turn leaves little room for working around the value of different cultural practices and how one engages from an inter-cultural perspective in the process of cultural change without enforcing mono-cultural hegemonies. Cultural differences may be represented as deviances from a middle-class, Anglo norm (Lambert & Sevak, 1996) but intercultural interactions highlight how factors such as gender, class, generation and age group may be just as, or even more, important than either race or ethnicity to a person’s identity. Work that draws on gender or class theory may at times, through its own anglo-centric perspective, reinforce dominant mono-culturalism, but alternatively it can be employed to challenge the privileging of traditional cultural perspectives (from whatever culture) in the formation of identity and the legitimation of social practices in an inter-cultural society. 

This tension between the recognition and valuing of multi-cultural perspectives and the way in which new cultural perspectives (both common and divergent) emerge from the interactions taking place within a modern intercultural society, point to the weakness of multi-cultural relativism as a framework for understanding and using the idea of cultural competence in a complex and dynamic social and cultural environment. If the concept of cultural competence is to be useful it perhaps needs to be located within a theory of performative action, which addresses the dynamic of change through intercultural dialogue and interaction. We would argue that a Habermasian perspective is useful here. 

Michael Pusey (1987: 72) argues that “systematically distorted communication points back to systematically distorted social structures, and so to the effects of power on individual life histories”. The communicative practices of social interaction, particularly in institutional contexts, involve negotiations of meaning and identity. They enact “truth”, not as a correspondence to reality, but as socially constructed moments in the struggle for truth. In understanding communication as a performative relationship of actions and interactions through which meaning and truth are defined and re-defined, it is also necessary to understand the processes by which cultural competence is defined as reality. From a Habermasian perspective competence is enacted not only through the dominance of one culture over another but also by the way in which communicative interactions involve and embody acts of power through which repression, displacement and loss of identity become both signifiers and embodiments of “incompetence”. 

Incompetence, in this sense refers to the estranged cultural identities that are disempowered and rendered irrational, and to the impermeability of the dominant cultural forms and representations that are made “real” through social actions and interactions. Beyond the internalisation of cultural dominance (which can also be resisted) there is the internalization of the incommensurability of cultural difference which may be enacted as self-repression and the trauma of self-alienation, as a fundamentalist non-communicative isolationism, or as pure action grounded in absolutism as a cultural perspective. 

Cultural competence therefore should not be understood simplistically as a form of multiculturalism which goes no further than respect and tolerance of difference. Rather, it involves an interactive social process through which we mutually question our basic assumptions, beliefs and commitments. However, Habermas (1984: 101) argues that “communicative action is not exhausted by the act of reaching understanding in an interpretive manner.” Rather, every process of reaching understanding takes place against a background of culturally ingrained pre-understanding (ibid: 100). Thus, the pedagogical value of cultural competence is both framed and limited at the socio-structural level which, for Habermas, is the exploitative organisatonal principle of capitalism which works to convert shared understandings into forms that reflect and support the interests of the powerful (Pusey, op cit). For this reason, for a pedagogy of cultural competence to be transformative it must move beyond multi-culturalism towards developing shared understandings and actions out of which the socio-structural relations of power can be understood in relation to different cultural forms and practices. Through those forms and practices it can be interrogated in ways that develop new, shared forms of rationaility that resist, challenge and potentially transform those socio-structural distortions of intercultural relations. 

Approaches to cultural competence in the classroom

Culture, which we have interpreted as a non-static, dynamic process of transformation based on the individual and collective choices made by individuals and communities, forms the root of Freire’s pedagogy. Shor (1993: 30-3) defines culture as:

… the actions and results of humans in society, the way people interact in their communities, and the addition people make to the world they find. Culture is what ordinary people do everyday, how they behave, speak, relate and make things. Everyone has and makes a culture, not only aesthetic specialists or members of the elite. Culture is the speech and behavior in everyday life, which liberating educators study anthropologically before they can offer effective critical learning. 

Michael Apple (1993: 222) recognised the importance of this view of culture when he argued that “education is deeply implicated in the politics of culture”. He further pointed out that “a democratic curriculum and pedagogy must begin with a recognition of the different social positionings and cultural repertoires in the classrooms, and the power relations between them” (ibid: 232).

The development and nurturing of cultural competence should be encapsulated within professional development programs where it becomes a collaborative effort between the student and the lecturer/tutor – a negotiation for space for the contestation of ideas and the sharing of ideologies a space where the “new” environment supports learning for both the student as well as the educator. Classrooms can be spaces where cultures converge and cross-cultural discussion managed in a way that engages the learners and safeguards the vulnerable. Both educators and children need to be taught how to handle and manage conflict in the teaching/learning situation.

As societies become more culturally diverse, developing culturally aware and inclusive policies and practices and working towards cultural competence should increasingly become necessary for work, home, and community. Like inclusion, where one never arrives but remains always in a constant state of becoming, cultural competence is a process. It’s not just about “training” health workers and educators about cultural awareness but working with all workers in societies and teaching children and young people in various education facilities about the acceptance of difference, but also supporting the educative processes through which mutual learning and understanding produce new ways of understanding and knowing which in turn form, disrupt and re-form a shared rationality.

A cultural competence is developed when one can begin to recognize and confront one’s own cultural assumptions and values and acquire levels of empathy that recognise and appreciate that there are many world-views within society and that these are influenced by culture. Culture is inescapable because all humans are nurtured within a culture and it is a starting point to learning about other things. It is important to remember that people do not all see or even experience the world in the same way and that all individuals bring multiple perspectives to any learning situation as a result of their gender, age, class, ethnicity, disability, sexuality and so on. Yet it is also the case that any interactions across cultures produce new ways of seeing the world, even though this is mediated through a process of dialogue and action that can be highly contested, precisely because culture is dynamically produced and reproduced within the social interactions of the present. In an intercultural society that dynamic process may create significant transformations. It may at times encourage conservatism and retreats into the past but even the past is a world culturally framed by the concerns of the present. In that sense cultural fundamentalism is also a product and reflection of the present.

We have argued that if education is to be meaningful to people’s lives it must be contextualised and learning should be initiated out of the very real experiences of the learners through dialogue which is developed around themes of significant importance to these learners. Learners have their own history and culture and these are central to their engagement with learning and so pedagogically the voice of the learner must be situated within a historical and cultural context. This should be the starting point for any educative process that seeks social transformation as its goal. The role of the educator is not to accept the “stories” of the students without question but to enable students to reflect on their various situations and be able to critique their own experiences. 

As Freire argued: “to be a good liberating educator, you need above all to have faith in human beings. […] You must be convinced that the fundamental effort of education is to help with the liberation of people, never their domestication” (Freire, 1971, as quoted in Shor, 1993: 25).
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At universities and in p/k -12 schools, when many educators discuss teaching and learning, it is not uncommon for them to use the word pedagogy. In this paper, pedagogy is used to refer to the art, science, or profession of teaching, especially academic subjects or theoretical concepts (Merriam-Webster, n.d.)

There are different pedagogies (e.g., teaching practices) for teaching students: some pedagogies include suggestions and activities about teaching and learning experiences (e.g., how to write learning objectives, present ideas and concepts to students, lead class discussion, group students, select materials, and develop assessments). There are pedagogies that address how educators should use text books, subject matter learning kits, and technological resources and still others. Simply put, there are pedagogies designed to guide what we teach, how we teach, when we teach, and for how long we teach. Further, some pedagogies are guided by ideologies or philosophies about teaching and what students should learn. Too often attention to multiculturalism and social justice education in any and all pedagogies is not of major concern or is absent. That said, however the term “diversity” maybe employed to cover all aspect of “differences” or language that supports a colorblind ideology is used along with statements from the author declaring: “The pedagogy and accompanying teaching materials are designed for all students”. In addition, some pedagogies that declare they are for all students are not attentive to students’ cultural history and their self-concept development.

In order for teachers to know a pedagogy position on multiculturalism, social justice, students’ cultural history and students’ self-concept development, my recommendation is that when considering any pedagogy teachers should ask the following questions before using it. Does the pedagogy:

· define social justice and multiculturalism or are the definitions left to the reader’s understanding? 

· define democracy? Are examples in discussions about democracy more than about voting and possibly writing a letter to a government official? 

· use code words that obscure a clear understanding of cultural identity (e.g., “at risk”, “color blind”) 

· pay attention to students’ social cultural history and identity development?

Four pedagogies: Critical pedagogy, problem-based learning (PBL), cosmopolitan pedagogy and place based education

This paper continues with an examination of four popular pedagogies: critical pedagogy, problem-based learning pedagogy, cosmopolitan pedagogy, and place-based pedagogy. At the outset, however, I note a limitation to the examination. The limitation is that the examination is restricted to four pedagogies that are available to students on the web. The restriction is imposed because students from the elementary level through college use the web as a major resource for conducting research. There is dwindling use of scholarly information from books and journals articles (Lowe, 2006). Experience Inc.'s 2006 Media Perception Survey surveyed college students and graduate students' use of the internet. Experience Inc. polled over 350 students and recent graduates nationwide. Results indicate that 43 percent of the students that completed the survey spend 10 hours or more a week on the internet. Google and Yahoo are the sites that receive most attention Lowe, (2006). Mitra, Willyard, Platt & Parsons (2005) argue that access to the Internet is becoming ubiquitous in institutions of higher education. This is true of countries in the developed world and is becoming so in developing countries as well. Mitra, Willyard, Platt & Parsons (2005) contend that most institutions of higher education in developed countries make access to the World Wide Web (W3) almost as easy and transparent as access to phone lines. Furthermore, they claim students coming out of the high school systems in those countries are increasingly aware of the opportunities offered by the W3 and are often already frequent Web users prior to entering the university.

Burton and Chadwick (2000) report on the internet research habits of students and observe that, although some students do depend solely on internet resources in writing research papers, a majority of the students in the study used a combination of library and online resources. This, Burton & Chadwick (2000: 321) contend, does not mean that students are necessarily choosing the best or most pertinent sources relating to their research topics. Instead, they point out that students depend upon “access, access, access”, and that they give the most positive ratings to sources that were “easy to understand, easy to find” and “available”. In addition, Pascoe, Applebee & Clayton (1996) discovered that ease, convenience, and accessibility are major factors influencing academic internet use.

This past week, my daughter Alicia, who is returning to college to earn a teacher certification, had to write a paper on “instructional strategies.” Her choice was to write on computer technology. While most of the content of her paper is not pertinent to my paper; what is important to my paper is the conclusion statement in her paper. Alicia argued that the use of the internet, web-based definitions, etc is meaningful because of accessibility, convenience, and the many articles on the topic from which to choose.

Before I leave this point about the W3 and internet resources, the following statement is significant. The print edition of Encyclopedia Britannica is ending in 2012. That said, University of Wisconsin geography professor William Cronon contends that Wikipedia is a more comprehensive and detailed replacement Foster, 2012). 

Critical pedagogy

According to Critical pedagogy on the Web, 

although there is no static definition of critical pedagogy, as the term has undergone many transformations as educators have deployed new strategies to confront changing social and historical contexts, the term has traditionally referred to educational theory, teaching and learning practices that are designed to raise learners' critical consciousness regarding oppressive social conditions.

In addition to its focus on personal liberation through the development of critical consciousness, critical pedagogy also has a collective political component, in that critical consciousness is positioned as the necessary first step of a larger collective political struggle to challenge and transform oppressive social conditions and to create a more egalitarian society. As such, critical educators attempt to disrupt the effects of oppressive regimes of power both in the classroom and in the larger society. 

Critical pedagogy is particularly concerned with reconfiguring the traditional student/teacher relationship, where the teacher is the active agent, the one who knows all, and the students are the passive recipients of the teacher's knowledge (the “banking concept of education”). Instead, proponents of critical pedagogy believe the classroom should be envisioned as a site where new knowledge, grounded in the experiences of students and teachers alike, is produced through meaningful dialogue. Here, the works of such scholars as Augusto Boal, bell hooks, Deborah Britzman, Henry Giroux, Ira Shor, Joe Kincheloe, Norman Denzin, Peter Mc Laren and, of course, Paulo Freire, are used (Critical pedagogy on the Web). 

Problem-based learning (PBL)

According to Problem-based learning website, it is an 

approach that challenges students to learn through engagement with real life problems. It is a format that simultaneously develops both problem solving strategies and disciplinary knowledge bases and skills by placing students in the active role of problem-solvers confronted with an ill-structured situation that simulates the kind of problems they are likely to face in the future.

Problem-based learning is student-centered. It makes a fundamental shift: from a focus on teaching to a focus on learning. The process is aimed at using the power of authentic problem solving to engage students and enhance their learning and motivation. There are several unique aspects that define the PBL approach: 

· Learning takes place within the contexts of authentic tasks, issues, and problems--that are aligned with real-world concerns. 

· In a PBL course, students and the instructor become co-learners, co-planners, co-producers, and co-evaluators as they design, implement, and continually refine their curricula. 

· The PBL approach is grounded in solid academic research on learning and on best practices that promote it. This approach stimulates students to take responsibility for their own learning, since there are few lectures, no structured sequence of assigned readings, and so on. 

· PBL is unique in that it fosters collaboration among students, stresses the development of problem solving skills within the context of professional practice, promotes effective reasoning and self-directed learning, and is aimed at increasing motivation for life-long learning. 

Problem-based learning begins with the introduction of an ill-structured problem on which all learning is centered. Most of the learning occurs in small groups rather than in lectures. The teacher’s role is changed from “sage on the stage” to a “guide on the side”, becoming more a facilitator and coach of student learning, and acting as a resource person, rather than as knowledge-holder and disseminator. Similarly, students are more active as they engage as a problem-solver, decision-maker, and meaning-maker, rather than being merely a passive listener and note-taker.

Cosmopolitan pedagogy

The cosmopolitan pedagogical approach demands a shift in educational institutions to address the immediate consequences of life in the 21st century, primarily through increased interaction with other people and other cultures in ways that permeate everyday experiences. Cosmopolitan Pedagogy has at its base an understanding that teachers are central to addressing the challenges students face and that to bring about the necessary changes needed for students to meet both academic and personal goals (e.g., flourishing life) demands a rethinking of pedagogical practice that are needed to create means for students to learn to perceive others and their otherness in ways that allow for them to acknowledge and embrace the difference of other people.

Rostislav Roznosh (2011) argues that a cosmopolitan pedagogical approach situates the teacher not as an isolated, nonbiased and sterile employee in the educational system, but rather it stresses that teachers are people before they are teachers and are not free of their own personal biases, histories, and experiences. And, that “teachers are in a position in which they can influence the larger forces dictating daily, lived experience” (Roznosh, 2011). A cosmopolitan pedagogy is 

an exploration of globalization, particularly the dynamics that deals with the increasingly frequent contact that societies have with other (societies). It explores the competing dynamics of globalization as a homogeneous force and globalization as a heterogeneous force, and concludes with an understanding that cosmopolitanism is a challenge that can and should be addressed in our classrooms. (ibid)

Some question cosmopolitan pedagogy seeks to ask includes the following:

· “How is it possible to unite an education as an independent individual with an education as a society?”

· What does society actually want to achieve though education? Should the aim be to meet the various needs of young people, to discover the diversity of life, to develop their skills, and to satisfy their own needs; or should it be, to ensure the most differentiation of society (that is people) into professional and technical function?

· How to educate to freedom? 

· How to define freedom? 

· Should the pedagogical relationship be maintained as care and personal guidance or a dissemination of knowledge and attitudes? 

Some curriculum proponents of cosmopolitan pedagogy argue that 25% to 40% of the curriculum should be key problems of the modern world, and that curriculum should consider key problems of the modern world and include a common core of content on international history, events and affairs.[footnoteRef:4]  [4:  http://whataretheseideas.wordpress.com/2011/05/19/towards-a-cosmopolitan-pedagogical-practice/] 


Place-based education

Exploration of this approach led to the present writing assignment. Sometimes called pedagogy of place, place-based learning, experiential education, community-based education, education for sustainability, environmental education or more rarely, service learning, it is developed out of the Orion Society education philosophy (Soebel, 2004). Educators in the Orion Society coined the term place-based education and have applied its principles for decades. Place-based education seeks to help communities through employing students and school staff in solving community problems. It differs from conventional text and classroom-based education in that it takes into account students' local community as one of the primary resources for learning. Place-based education promotes learning that is rooted in what is local-the unique history, environment, culture, economy, literature, and art of a particular place, that is the students’ own “place” or immediate schoolyard, neighborhood, town or community. According to this pedagogy, grade school students often lose their “sense of place” by focusing too quickly or exclusively on national or global issues. This is not to say that international and domestic issues are peripheral to place-based education, but that students should first have a grounding in the history, culture and ecology of their surrounding environment before moving on to broader subjects. Place-based education is often hands-on, project-based, and always related to something in the real world.

Looking across four pedagogies

All of these pedagogies sketched out above are teaching practices for the 21st century. They are concerned with the art, science, and profession of teaching. They range from raising critical consciousness, focusing on personal liberation, challenging and transforming social conditions to challenging students to learn through engagement with real problems. And, students are taught to become problem solvers. Some of the pedagogies necessitate a shift in our educational institutions’ ways of doing-to address the immediate consequences of life in the 21st century. In addition, the intention is to increase interaction with other people and other cultures in ways that permeate students’ everyday experiences, and to help local communities by employing students and school staff in solving community problems. The approach is to promote learning that is rooted in the unique history, environment, culture, economy, literature, and art of a particular place. The students’ own “place” or immediate schoolyard, neighborhood, town or community. 

As we look across the pedagogies, we see a great deal that is academically effective for learning. Most of the ideas outlined are consistent with the four practices Sleeter and Grant (2009: 198) identify as unique to multicultural social justice education:

First, democracy is actively practiced in the schools; second, students learn how to analyze institutional inequality within their own life circumstances; and third, students learn to engage in social action so they can change unfair processes. On this point, advocates of multicultural social justice education do not expect students to reconstruct society/world, but they do expect the schools to teach students how to do their part in helping the nation/country achieve excellence and equity in all areas of life. Fourth, bridges are built to establish relations with various oppressed groups (e.g., people who are poor, people of color, LGBT and women) so collectively they can work together to advance their common interests.

That said, I am still uncertain about educators’ attention and the attention inherent within these pedagogies toward students’ cultural history and their self-concept development and to what extent historical materials and artifacts from the students’ cultural background are included. It could be that my concern has very little ground. For certain, it seems plausible that the pedagogies that deal with oppressions use students’ local community as the learning site and encourage the use of social action that deals with students’ self esteem. But such does not have to be the case. Pedagogies can use colorblind examples that will limit discussions of oppression and not be inclusive of different oppressed groups. For example, ignore LGBT students and focus on students of color and not students who are not gay. Also pedagogies can be used that employ friendly and well-meaning phrases like “our country is a multicultural society”, “we are a nation of diversity”, and teach dominant group members in a host country to welcome immigrant groups, but at the same time strongly encourage immigrant groups to shed their culture, language and identity. Such pedagogies do not make a point of giving need attention to identity and self-concept development in a world society that has splintered into a “have and have-not society” and a society where “individualism” and “I got mine, you get your own” is increasingly becoming a part of the mainstream discourse. And, in countries immigrant groups are viewed as uniform, that is, without in-group diversity. With such perceptions individual characteristics, such as disability, sexual orientation, and socio economic status, along with group qualities such as language, ethnicity, and religion are not given meaningful attention. 

Regarding identity, Kenneth Hoover (1987: 46) contends “it is a thread that binds self and society”. In the case of African American youth, and youth I have met in many different countries, Daphna Oyserman & Kathy Harrison (1998: 282) state, 

[A]nswers to the “who am I?” question are likely to include both distinctive, unique features of the self one will become and also representations of oneself as a black person in America. That is, the self-concept is likely to contain both personal identity and also racial identity-a sense of what it means to be both American and of African heritage”.

Thus the extent to which pedagogies pay attention to “identity” is a point of major significance. Not much discussion about identity or its significance to teaching and learning is available in the on-line information examined for this paper.

I am also troubled by the lack of attention given to the history of the students, especially students from oppressed groups. Yes, the above pedagogies argue for “engagement in real life problems” and “pay attention to students’ identity” and acknowledge others’ concerns, but the history of people of color is often underdeveloped, inaccurate and omitted (Grant & Grant, 1981; Wynter, 1990). Beverly Southgate (2000: 4) argues “[h]istory-the memories of things past-is of supreme importance in maintaining a sense of identity”, while Thomas Holt (1995: 9) contends, “historicity is crucial both in the sense of personal and collective memory and in terms of the constructs of the “non-self” that takes shape with its space: “One cannot conceptualize an individual consciousness, a self continuous from one time point to another, without a concept of history or memory”. Also, speaking about history, James Baldwin (1965: 47) says the following:

For history […] is not merely something to be read. And it does not refer merely, or even principally, to the past, on the contrary, the great force of history comes from the fact that we carry it within us, are unconsciously controlled by it in many ways, and history is literally present in all that we do. It could scarcely be otherwise, since it is to history that we owe our frames of reference, our identities, and our aspirations.

My argument is that we must make certain that students’ history is taken into account as we consider instructional pedagogy. We must both acknowledge and show appreciation for students’ cultural, social, and political histories. Continuously, we must ask the following: Are cultural contributions, social and political events significant to students’ history included? Does the development of a critical consciousness and personal liberation use students’ cultural, social and political history to support and encourage their learning? Does challenging students to learn through engagement with real problems include historically locating the problem in students’ cultural, social and political history in a way that not only presents the problem in the here and now, but also relates it to prevailing problems that previous generations (i.e., great-grandparents) have had to deal with?

In addition, in order for students to have positive interaction with people from other cultural groups demands that they first know the person in the mirror that looks back at them. They need know about the people that make up their community – their history, culture and contribution to the community way of life. Such is significant throughout the world, as the movement of people from one country to another for a better life is on an upswing. In addition, the migration within a country from one area (rural) to another (urban) is increasing; and vice versa. For example in the United States a good number of African Americans are moving south, back to southern states where they migrated from in the 1920s and 1930s. Starting in kindergarten, pedagogies need to be employed that help students to enter into engagements with others with a positive understanding of (first) who they are. This understanding hopefully will enable students to feel less threatened or not threatened (socially, economically and politically) when engaged in discussions about ethnicity, social justice, race and other human qualities that all students bring with them when they engage with others. That said fundamental to students’ learning is that they are taught with pedagogies that prepare them to do their part in helping their nation/country achieve excellence and equity in all areas of life.
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This chapter draws from collaborative projects in several national and local contexts, where our work has connected global neoliberal policies to local lives and experiences of children and families facing social exclusion, xenophobia, and various forms of oppression. Our scholarship is informed by several theories, including a Gramscian framework that situates struggles for social justice in the hegemonic context of pervasive neoliberal policies. In particular we apply his (1971) notions of common sense/good sense to raise possibilities for good sense alternative, even in the face of unintended consequences and powerful neoliberal hegemonies. Our interpretation of common sense is that this refers to an ideology that is accepted by many as true and which lies at the nexus of coercion and consent; however, when interrogated common sense is often revealed to be less coherent and more contradictory than might be apparent. Our view is influenced by the post-structural turn and the many tools provided by post-modernism (as well as queer theory, critical race theory, postcolonial critique etc.). However, this does not mean abandoning a focus on relations of production and material conditions in people’s lives because of the contingency of knowledge and identities. We acknowledge, with McClaren, Fischman, Serra & Antelo, (2002), that power asymmetries exist and that coercion/consent dynamics are present in social relationships. Class politics and struggle matter. This applies to the constructions of the self/other or us/them and plays out at both micro and macro level in the dynamics of social exclusion, racism, xenophobia and other forms of oppression. We further argue that a way out of the persistent structural/ post-structural dualism may lie in Gramscian attempts to acquire and share understandings of hegemonic structures towards “discerning critical hope” to engender individual and collective agency (Bozaelek, Leivowitz, Carolissen, & Boler, 2014). 

We also draw from feminist theory and moral arguments for action, interrogating the assumption that policies must exclude (Benhabib, 1999). Behabib sheds valuable light on our times and policies of inclusion and exclusion, where a focus on physical geography (i.e., defining and protecting nation-states) elides complex histories of injustice. She argues that a central tension that exists among contemporary liberal democracies is a rising awareness/discourse regarding human rights (in a general and idealized sense) and notions of self-determination, sovereignty, and “particularistic identities of nationality, ethnicity, religion, race, and language (by which one is said to belong to a sovereign people) [which] are asserted with increasing ferocity” (ibid: 710). Therefore, a critical project that we feel is relevant to understanding material conditions and transformational possibilities for Roma communities and diaspora is to carefully and reflexively examine, 

The citizenship and naturalization claims of foreigners, denizens, and residents within the borders of a polity, as well as the laws, norms and rules governing such procedures are pivotal social practices through which the normative perplexities of human rights and sovereignty can be most acutely observed (ibid: 711). 

Our chapter considers dimensions of us/them that involve gender, race, class, sexual identity and expression etc. and how these serve particular social and economic interests. This project is not simply an intellectual one. These analyses provide the fodder for a moral/ethical test: Sovereignty claims must be weighed against a people’s commitment to embodying human rights. Further, this test is more than a philosopher’s thought exercise. It becomes a departure point for action – in the case of this volume, action as allied others (Rogers & Swadener, 1999) with Roma communities and colleagues engaged in collaborative research and participatory action projects with socially excluded groups.

A special issue of Signs: Journal of Women in Culture and Society featured a special section on Romani Feminisms. In her essay “The possibilities of Romani feminism” Ethel Brooks (2012: 4) argues:

For me, Romani feminism creates the possibility of a simultaneous call for and claiming of responsibility. For far too long, non-Romani “experts”–what some of us call gypsylorists– have dominated knowledge of Romani history and ways of being. In their judgment, tautologically, our “culture” explains our oppression, and our “salvation” would preserve their superiority over our historically and socially determined practices and situations. In this symposium, women displace gypsylorists, addressing questions and conundrums that are urgent and long-standing.

The articles in this special issue raised questions about two broad issues “of concern to nation-states: belonging and transnationalism”. To further quote Brooks: “Although there are between 10 and 12 million Romani people in the world, with a million living in the US, our voices are rarely heard in scholarly or policy discourse”. That is why the symposium that led to this book, as well as the book itself, are so crucial in “opening up these larger questions of voice and violence, belonging and exclusions, and the liminalities of the nation-state” (ibid 5). 

Brooks (ibid 9) further argues that: 

At this moment of political and economic uncertainty, characterized by increasing neofacism, a crisis of capitalism, and multiple struggles for democracy, the Romani people have been the proverbial canaries in the coal mine […] suffering societal upheavals and waves of migration, experiencing an increasingly precarious existence as labor practices and land tenure grow less secure, confronting shifting modes of anti-Romani racism, and recollecting long histories of oppression. 

Given that other authors in this volume are experts and allies with, or members of the Roma community, we hope that examples from Kenya and US, particularly the state of Arizona and its regime of conservative and neoliberal legislation, will raise parallel issues and strategies that are relevant to those who are the focus of this book. 

The neoliberal turn in education and social policy 

Many have argued that education is no longer a public good and has been converted into a public/private commodity, reduced to measurable outcomes (Apple, 2004, 2006). Bloch and her colleagues (2003), among others, describe this moment’s prevailing discourse as neoliberalism, a sometimes confusing and seemingly contradictory hybrid of classical liberalism, modern liberalism, libertarianism, and social conservatism indicated by calls for deregulation, operating governments like businesses, accountability, privatization, decentralization of government functions and an over-riding adherence to free market logics, while also forwarding social agendas through public policy (Morgen, 2001; Soto & Swadener, 2002; Swadener & Wachira, 2003). This discourse circulates through the generalized “global politics of educational borrowing and lending” (Steiner-Khamsi, 2004) but critically through international agreements, funding-related “structural adjustment” requirements, and Euro-American models of schooling promoted by the World Bank, the United Nations Children’s Fund (UNICEF), the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and nongovernmental organizations. 

In her presidential address to the American Studies Association, Ruth Gilmore (2011: 250) discusses the relations among structural adjustment, security enhancement and the anti-state state. She observes that:

the world is in political, economic, military, environmental, and ideological crisis. […] Wealth inequality in the United States is at record levels. The bottom 40 percent of earners have negative net worth while the top 20 percent own 84 percent of everything there is to own.

Gilmore described neoliberal structural adjustment policies, well known in Greece through the damaging consequences of austerity measures, as “designed to put the most possible weight on the backs of the most vulnerable people”, (ibid: 251). She views the rise in security work as “a natural outcome of the renovation and deepening of uneven development throughout the world”, (ibid: 252). The anti-state state refers to candidates running “against the state” in order to get elected and we would add, that corporate globalization that operates through trade agreements have long been anti-state and pro-hyper capitalism or Empire. Taken together, in many parts of the world, certainly including Greece, Kenya and the US, the current policies make the kinds of work being advocated in this volume increasingly challenging, though not impossible. 

Next, we turn to two brief cases in contrasting geopolitical contexts, in order to provide examples of neoliberal and conservative policy trends, common sense assumptions and unintended consequences. 

Kenya: Unintended consequences of neoliberal policy 

Like many nations of the Global South, Kenya accrued large-scale debts to several multinational development banks, most notably the World Bank and the International Monetary Fund (IMF). Debt restructuring conditions and pressures from external donors have led to a number of cost-cutting “austerity measures” that have undermined what remains of a “welfare state” in Kenya and directly affected the majority of families raising children (Gakuru & Koech, 1995; Swadener, Kabiru & Njenga, 2000; Swadener & Wachira, 2003; Weisner, Bradley & Kilbride, 1997). Additionally, pressures of corporate globalization and free market-based trade liberalization, combined with urbanization and associated family dislocation, rising unemployment, government corruption and economic mismanagement, and a worsening national infrastructure, have adversely affected Kenyan families (Swadener, Wachira, Kabiru & Njenga, 2007). A number of recent national policy changes have affected education and early childhood provision; in particular, a new constitution, which has decentralized government and provided for more local control and free primary education policies, enacted in 2003. 

Kenya has long been a leader in early childhood education and care. In 1984, the National Center for Early Childhood Education (NACECE) was established, in part for training preschool teachers, developing and disseminating appropriate curriculum, and coordination with external partners and other government agencies (Swadener et al., 2000). Preschool teachers are still employed through the Kenyan National Teacher Service Corps (as primary and secondary teachers in public schools are), although their training has for many years been facilitated by NACECE and the District Centers for Early Childhood Education (DICECE). In recent years early childhood policies in Kenya have reflected neoliberal trends, with far more private “academies” and sources of training, diploma courses, and non-governmental options to train preschool teachers. Most rural preschools have functioned on a Harambee basis, with a local community hiring the teacher, putting up the building, and providing other needed resources (e.g., feeding programs or health clinics). 

This situation reflects a frequent division, across national contexts, between preschool and primary education, in which preschool programs and teachers’ employment are private and locally governed. The impact of free primary education has also been felt in the preschool sector, which has actually diminished in capacity and funding in the past decade with the rise in government investment in primary education. This is an example of Robertson’s (1994) idea of glocalization, wherein the globalized discourse of early education-as-economic development, intersects with local support for ECE and resource limitations exacerbated by austerity measures imposed by facets of the very same organizations that are promoting ECE. It also reflects a theme of common sense vs. good sense that is part of our analysis (Gramsci, 1971). Common sense refers to unquestioned, sometimes contradictory, expert-driven knowledge. However, within this are grains of folk wisdom, good sense upon which to build. In other words, the Education for All policy's common/good sense intentions of making primary education more affordable, if not fully free, has benefited many children, and even some illiterate adults. Overall, most agree that it has been well implemented and addressed an array of barriers to education for Kenya's children. While infrastructure and capacity issues (e.g., large class sizes and not enough teachers, desks or books) were issues in the early years of the free primary policy, these have largely been addressed and primary education has high enrollments in all but the most rural and pastoralist sections of the nation and among children with disabilities (of whom only about 10% attend school). An array of private academies and primary schools also flourish in the postcolonial meritocratic system (Nagasawa & Swadener, 2013). 

The free primary education was predicted to benefit more than 3 million children eligible for school who had been out of school due to numerous levies charged as part of mandated cost sharing. Early childhood education (ECE) enrollment stands at 35% of all eligible children and has increased gradually in recent years, although one initial impact of free primary education was to cause funding cuts to other programs, including preschool education. While free primary education was a welcome change, it happened rapidly and without needed infrastructure for absorbing the large number of students who entered or re-entered school. For example, there were insufficient classrooms, school furniture, or teachers for the influx of over one million new learners. Among the costs absorbed by families or guardians of students were textbooks, some instructional materials, uniforms, food, some textbook fees and testing fees, presenting barriers to many families, particularly to those in the slums and those hard hit by HIV/AIDS, including the guardians of the over one million AIDS orphans in Kenya. 

Thus, among the unintended consequences of the free primary policy has been an erosion of support for preschool education, while the demands on children attempting to enter more highly ranked primary schools (through the Standard One interview, or screening assessment for school entry) have increased. These factors, among others, have led to increased demand for quality preschool, just when fewer resources are in this sector. Further complicating matters, was a major World Bank loan to Kenya in the mid-90s, which had common sense, actually “bad sense”, elements including investments in larger scale resource centers (e.g., computer centers in areas still lacking electricity or transportation to reach them), initial support of, but later undermining of NACECE and the DICECEs, with encouragement of privatization in the sector, etc. Many have lamented that the good intentions of investment in ECD has done lasting damage to what was initially a strong national early childhood system and now a fragmented and often underfunded one. 

Another policy tension in Kenya has been the regulation and monitoring of preschools in Kenya (through national guidelines, district/local school inspectors, and DICECE trainers). This reflects an interesting mix of indigenous and universal, mainly Western, common sense assumptions about child development, program “quality”, and “best practices”, with an emphasis on both building national identity in a culturally diverse society and joining the international community. Although it must be noted that while assumptions about universal “best practices” in early childhood education permeate Kenyan early childhood guidelines and training, they have not completely replaced traditional childrearing information (e.g., the values of using traditional weaning foods and mother tongue stories, the benefits of intergenerational care etc.), a testament to cultural resiliency. 

“Borderline insanity” in the American Southwest 

Contrast our Kenyan example of how transnationally circulated (early) education policies are informing national development with the State of Arizona, which exists in the global imagination as the cinematic locale of so many classic American Westerns and which presents a vivid case example of neoliberal hegemony’s expression in public policies that work in concert to construct the “other” (Apple, 2004; Benhabib, 1999). Arizona has relevance to this collection because of its centrality in “cycles of conquest” by the Spanish Empire, Mexican Republic, and the US, which have contained, dislocated but not erased the region’s native peoples (Spicer, 1967). This cycle continues, making the state a particularly vivid case of the trans-border flow of people and the ongoing American colonial project as seen through a selection of public policies that reflect strains of American Nativism refracted through neoliberal lenses. 

Like other US states on the border with Mexico, Arizona has a highly porous, incomplete and therefore largely symbolic border fence that makes concrete the invisible line that divides the two nations; a physical representation of what a New York Times editorial called “borderline insanity” (Downes, 2013). This fence is the most visible example of a set of public policies that are not usually examined together: immigration, language, voting, social welfare, and education. Ball (1990) argues that policies project images of, and prescribe an ideal society, and they often do this through what he calls “policy ensembles, collections of related policies, [that] exercise power through production of ‘truth’ and ‘knowledge’, as discourses” (Ball, 2005: 48). In this instance the discourse can be identified as Nativist. While never a wholly mainstream movement, Nativism is a term typically applied to a relatively brief form of organized 19th c. American nationalism that (unironically) focused on the threat presented by European immigrants, although many historians have argued that these political activities are a part of a broader pattern of intolerance in the U.S. (e.g., Higham, 2002; Mandelbaum, 1964). The key idea here is how a collection of policies, an ensemble, makes hegemony and ideology visible, the analysis of which can lead to unveiling common sense towards acting upon good sense. While earlier we gave a general definition of neoliberalism that spoke of its hybridity as an ideology, Arizona’s brand leans towards its socially conservative dimensions. 

In 2010 the State Legislature enacted a law empowering local law enforcement agencies to police federal immigration laws if there was suspicion that a person being questioned was in the country illegally (Arizona Senate Bill 1070, 2010). Among the concerns that were raised about the law was the state’s incursion into immigration law enforcement which is the purview of the national government (US Department of Justice, 2010) and the basis by which a local law enforcement officer would question one’s citizenship (i.e., appearance, ability to speak English, accented English etc.; Liptak, 2012). The following year the State Legislature passed a law enabling the expanded construction of the border fence using private funding, interestingly an effort that has stalled (Arizona Senate Bill 1406, 2011; Vock, 2013).

These laws were preceded by citizens’ initiative, 2004’s Proposition 200: The Arizona Taxpayer and Citizen Protection Act (Arizona Secretary of State [AZSOS], 2004). Arizona is one of twenty-four US states that have constitutional provisions for voters to approve or reject laws outside of the typical legislative process (National Conference of State Legislatures INCSL 2012). Proposition 200 encompasses multiple issues and bears quoting at length: 

This state finds that illegal immigration is causing economic hardship to this state and that illegal immigration is encouraged by public agencies within this state that provide public benefits without verifying immigration status. This state further finds that illegal immigrants have been given a safe haven in this state with the aid of identification cards that are issued without verifying immigration status, and that this conduct contradicts federal immigration policy, undermines the security of our borders and demeans the value of citizenship. Therefore, the people of this state declare that the public interest of this state requires all public agencies within this state to cooperate with federal immigration authorities to discourage illegal immigration.

In addition to claiming that illegal immigration is incentivized by social welfare programs, threatens economic wellbeing, public safety, and ultimately the value of American citizenship, Proposition 200 put in place voting restrictions that required evidence of US citizenship (AZSOS, 2004). While this provision was later overturned by the US Supreme Court (Arizona et al. v. Intertribal Council of Arizona et al., 2013), this particular law is an illustration of a nodal point in this policy ensemble. 

The use of immigration policy to construct citizens and aliens has been closely tied to efforts in Arizona to make English the de jure (legal) official language, rather than just the de facto, common sense official language. For example, in 2000 the state’s voters passed initiative mandating English language immersion in public schools, declaring that “the English Language is the national public language of the United States of America and of the state of Arizona”, and that it was a “moral obligation” to provide children, “with the skills necessary to become productive members of our [emphasis added] society. Of these skills, literacy in the English language is among the most important” (AZSOS, 2000). It is important to note that the US has no legally defined national language. 

One example of this ensemble’s effects can be seen in a 2012 incident, where a candidate running for City Council of the City of San Luis, which lies on the US/Mexico border, was removed from the ballot based on limited English proficiency –despite being an American citizen (Lacey, 2012)–. This action rested upon a state law that describes eligibility for elected office, including the ability to speak, write and read English (Arizona Revised Statutes § 38-201) and a 2006, voter approved, amendment to the state constitution making English the state’s official language (AZSOS, 2006). Another example is a legal battle between the state Department of Education and the state’s largest school district, the Tucson Unified School District, over its Mexican American Studies middle and high school program, which was found to be in violation of a state law making it illegal for schools to: 

1.	promote the overthrow of the United States government,

2. 	promote resentment toward a race or class of people,

3. 	design curricula primarily for pupils of a particular ethnic group,

4. 	advocate ethnic solidarity instead of the treatment of pupils as individuals. (ARS § 15-112; Administrative Law Judge Ruling No. 11F-002-ADE, 2011) 

While our focus so far may seem like more an illustration of top-down notions of hegemony (coercion) and not particularly neoliberal, Arizona has been at the forefront of neoliberal social policy, such as school choice and privatization policies (Keegan, 1996; Nagasawa, 2010). The examples we provide have occurred within a broader, (inter)national shift towards neoliberal common sense that in the US has involved dismantling the 1930s-1960s welfare state (Smith, 2007), racializing welfare programs (Quadagno, 1994), and the promotion of “market based” solutions to complex social problems (Apple, 2004; 2006; Winston, Burwick, McConnell & Roper, 2002). 

Closing reflection-Call to action 

As we asserted in the beginning of this chapter, class politics and struggle matter. This applies to the constructions of the self/other or us/them and plays out at both micro and macro level in the dynamics of social exclusion, racism, xenophobia and other forms of oppression. Single-issue efforts may contribute to divisions that leave the state apparatuses intact. We further argue that a way out of the persistent structural/post-structural debate and dynamics may lie in Gramscian attempts to acquire and share understandings of hegemonic structures towards individual and collective agency. Collective agency, anti-oppressive alliances and other forms of resistance happen amidst discourses of citizenship. 

Citizenship is a contradictory and contested concept. Citizenship discourse can be problematic, particularly when associated with hyper-nationalism and anti-immigrant policies, as reflected in our discussion of Arizona policies. It can be used to exclude and marginalize the “other”, even when they are long-time citizens of a nation, as in the case of Roma in Greece. Charles Lee (in press) constructs the notion of “ingenius citizens” as part of a larger project of social transformation. As he states: 

The project conceives of liberal citizenship as a cultural script –a routine and standard way of life brought into being by European capitalist modernity– and investigates how abject subjects can be understood as inventively disrupting and appropriating the script to generate more spaces of inclusion and belonging for themselves. By examining how these abject subjects use original and creative means (with the limited tools and resources that they have) to contest and negotiate more livable spaces in liberal democratic life, I suggest that they offer valuable lessons on how critical scholars and social activists may also be creative and innovative in their social activism and political intervention in order to generate transformative change in the most potent and surprising ways.

Benhabib (1999) reminds us that citizenship is a concept that encompasses many dimensions: political membership, collective identity, and access to social rights and benefits. The privileges of political membership involve political participation, the right to hold offices, and most broadly right to decide questions of import to the collective. This power is one aspect of collective identity which, as shown by the Arizona case, can be exercised to define belonging based on supposed linguistic, cultural, ethnic, and religious commonalities which often rest on naturalistic assumptions of who is capable for both the responsibilities and benefits of citizenship, which include self-determination, the freedoms of speech, opinion, and association; and access to the supports offered by the (receding) modern welfare state: health care, housing, education, social welfare and insurance etc. 

Yet the treatment of aliens, foreigners, and others in our midst is a crucial test case for the moral conscience as well as political reflexivity of liberal democracies. Defining the identity of the sovereign nation is itself a process of fluid, open, and contentious public debate: the lines separating “we” and “you”, “us” and “them”, more often than not, rest on unexamined prejudices, ancient battles, historical injustices, and sheer administrative fiat (Benhabib, 1999: 736). 

The unearthing and recognition of these subject positions and dynamics of “othering” reflect a crucial role for scholars to play, a set of actions within a broader strategy of scholarly activism or activist scholarship. In addressing the question “what is to be done?”, Ruth Wilson Gilmore (2011) answers the question in many ways, including “organize!”. As Lee (in press) asserts: 

To be sure, democratic agency is necessary and desirable. But when this democratic mode of political participation takes hold as the only (proper) way to imagine oneself as a citizen, it also forecloses a serious and open-ended investigation of how marginalized people lacking access and resources may contest and resist in surprising and even unthinkable ways to improvise and expand spaces of inclusion and belonging, thus obtaining “citizenship” via other (i.e., not strictly democratic) routes. 

In an article titled “How to build a new world,” Naomi Klein (2013), author of The Shock Doctrine, which critiqued damaging neoliberal policies that exploit mass crises to benefit large-scale privatization, observed:

When I wrote the book, I thought that just understanding how the tactic worked, and mobilizing to resist it, would be enough to stop it, but, I was wrong. Just knowing what is happening is not enough. It’s not even enough when you can mobilize millions of people in the streets to shout, “We won’t pay for your crisis”. Because let’s face it –we’ve seen massive mobilizations against austerity in Greece, Spain, Italy, France, Britain… We need you organizing skills. We need to figure out together how to build sturdy new collective structures in the rubble of neoliberalism (Klein, 2013: 43). 

In considering the way forward related to complex issues of Roma diaspora, and daily life in Greece, we are moved to go beyond critiques and protests of neoliberal policy and its unintended consequences. Issues faced by Roma communities demand embodied activism, ally strategies, and radical reframing –including the notion of abolitionism. In other words, we advocate a movement parallel in some ways to slavery abolition, prison industrial complex abolition, and other way movements that have embodied the struggle for human rights and dignity. We would argue that this movement and much of the organizing required must be led by Roma activists and that others of us can serve as “allied others” in the larger struggle.
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Schools globally are wrestling to accommodate diverse student populations. Much of the challenge involves responding to increased immigration. In countries as disparate as Korea (Uhn, 2007), Greece (Vidali & Adams, 2006), Italy (Ricucci, 2008), the U.S. (Suárez-Orozco, 2001), and Spain (Soriano & Ejbari, 2006), schools are struggling, often for the first time, with how to teach newly arrived students. At the same time, it is also imperative that schools respond proactively to historically marginalized communities in their own countries, such as Mapuche in Chile (Quilaqueo, 2006), Maori in New Zealand (Bishop, Berryman, Cavanaugh & Teddy, 2009), Dalits in India (Kumar & Kumar, 2005), and Roma in Europe (Katz, 2005). 

It is not simply cultural difference that is at issue, however, but also disparities in status and power. Shields, Bishop & Mazawi (2005) use the term minoritized to refer to those who, while not always in the numerical minority, have been ascribed characteristics of a minority and are treated as if their position and perspective is of less worth. Exactly who counts as minoritized varies somewhat from country to country, but they generally include Indigenous students, students of color, students whose families live in poverty, and new immigrants whose parents have relatively low levels of schooling. Cummins (1986) argued that minoritized students can be “empowered” or “disabled” by teachers and schools depending on the extent to which students’ cultures and languages are affirmed at school. Education empowers when students’ languages and cultures are included in its programs, the school collaborates with the community, education is directed toward reciprocal interaction, and evaluation is directed toward defense from failure. Education that does not do these things disables.

Most teachers and most school curriculum, generally speaking, do not activate what minoritized students actually know. As a result, teachers who are unfamiliar with students’ lives outside the classroom may well assume their students know far less than they actually do, an assumption that feeds deficit thinking, negative stereotypes about minoritized students, and disabling education. For example, Rios-Aguilar (2010) found that the knowledge rewarded by schools in the US Northeast marginalizes knowledge Latino students bring to school from home, lowering their potential achievement in school. Students’ available social capital, their cultural origin, their language, and their history are important resources that can undergird their academic success (Portes, 1999), but how to connect educators with this knowledge is a tremendous challenge. 

We find the concepts of community and household funds of knowledge, and community cultural wealth, to be useful for this purpose. In this chapter, after elaborating on these concepts, we describe a project in southern Spain that investigated the potential of connecting educators with immigrant associations for the purpose of helping schools serve their rapidly diversifying student populations.

Household and community funds of knowledge

The concept funds of knowledge was applied to minoritized students beginning in the early 1990s. Anthropologists Vélez-Ibañez & Greenfield (1992: 313) defined funds of knowledge as “strategic and cultural resources that are the basis for learning. Households and communities, including those in impoverished neighborhoods, have organized funds of knowledge that people use in everyday life, and as children grow up, they become familiar with this knowledge through interaction with adults. Based on an extensive analysis of funds of knowledge common in Mexican households, Vélez-Ibañez & Greenfield argued that schools tend to ignore knowledge students have access to: 

We argue that grasping the social relationships in which children are ensconced and the broad features of learning generated in the home are key if we are to understand the construction of cultural identity and the emergence of cultural personality among U.S.-Mexican children. 

Developing that concept in relationship to schools, González, Moll, & Amanti (2005: 72) defined funds of knowledge as “these historically accumulated and culturally developed bodies of knowledge and skills essential for household or individual functioning and well being”. They explained that “learning does not take place just “between the ears”, but is eminently a social process. Students’ learning is bound within larger contextual, historical, political, and ideological frameworks that affect students’ lives” (p. ix). 

Yosso (2005: 82) developed a similar concept she refers to as community cultural wealth. She applies cultural and social capital to low-income communities of color, identifying six areas of capital one can find that support student learning and development: aspirational capital, family capital, social capital, navigational capital, resistant capital, and linguistic capital. She argues that shifting one’s focus from deficits of communities of color to cultural wealth within them “involves a commitment to conduct research, teach and develop schools that serve a larger purpose of struggling toward social and racial justice”.

Educators can learn to access minoritized students’ funds of knowledge in various ways. Moll, Amanti, Neff & González (1992) taught teachers to listen and observe, then helped them plan household visits with families of a few of their students in order to gain insights about household knowledge that could be activated in the classroom (see also González, Moll & Amanti, 2005). The approach of Moll, González, and their colleagues has been used in a variety of contexts. In the UK, for example, Cremin and colleagues (2012) designed Learner Visits in which teachers were repositioned as learners in households for the purpose of recognizing students’ engagement with literacy outside school. The researchers found that “the Learner Visits enabled them to develop new understandings about children’s literacy practices; they came to appreciate more about the young people’s capacities, desires and interests in the world beyond school” (2002: 111). In Spain, Saubich & Esteban (2011) taught teachers to combine interviews with art projects to access funds of knowledge of Moroccan students. Various projects have helped teachers link minoritized students’ funds of knowledge with academic subject areas such as mathematics (González, Andrade, Civil, & Moll, 2001), literacy (Moje, et al., 2004), and writing (Dworin, 2006).

Teachers can also learn to access community funds of knowledge or cultural wealth through community-based organizations that represent minoritized communities. Immigrant associations, for example, are spaces where solidarity among immigrants is promoted, and where the construction of cultural identity that bridges the home country and the adopted country is supported (Sipi, 2000). In such associations, immigrants share experiences in the new life cycle they have begun, while renewing interactions with their home country, through mediation and dialogue (Soriano & González-Jimenez, 2010). Other kinds of community-based organizations might include grassroots recreation centers or health clinics, churches and other religious institutions, and community-development organizations (Warren, Hong, Rubin, & Uy, 2009).

Community-based organizations of immigrant and other minoritized groups share general characteristics. They serve as a meeting place where community members can share and expand their culture, customs, histories, experiences, and values (Fernández et al., 2002). They support the affirmation of community members’ identities, and development of collective identities and coexistence, and they satisfy the need to be together in what otherwise may feel like an alien environment (Nga-Wing, 2008; Pérez & López, 2003). Community-based organizations represent an exercise of active citizenship to improve the quality of life of the community (Soriano, 2005; Krasner & Pierre-Louis, 2009). They help families learn to negotiate dominant social institutions, including schools (Nga-Wing, 2008). Community-based organizations also have an educational and socializing function (Soriano, 2005): they transmit values of solidarity, philanthropy and tolerance; and they are a venue for increasing public awareness about the social problems of the community, and for influencing policy.

Community-based organizations, which know and represent the culture of the minoritized community, can provide support in schools by helping teachers recognize students as members of a culture with a heritage, on which new academic meanings and knowledge must be built (Soriano & González-Jimenez, 2010). At the level of preservice teacher preparation, there has been quite a bit of work connecting preservice teachers with community-based organizations to help them learn to access community and household funds of knowledge (e.g., Boyle-Baise, 2002; Noel, 2006; Sleeter, 2000). While teachers and schools recognize the benefits of family involvement (Henderson & Mapp, 2002), one finds far fewer reports of processes connecting teachers with minoritized communities. One thing the literature suggests is that such efforts depend on leadership at the level of the school and school district (Sanders, 2009).

We explored the potential of community-based organizations, immigrant associations in this case, to act as brokers between immigrant students and their families, and the schools, in a region in which the idea of community and family funds of knowledge was new.

Exploring the viability of connecting immigrant associations with educators

In southern Spain, schools have enrolled immigrant students since the 1990s. The 1970s marked an important milestone in the history of Spanish migration, when the number of Spaniards emigrating to work elsewhere decreased significantly, while the number of immigrants arriving in Spain in search of work and a more decent way of life increased. By 2008, there were 4,473,499 foreign residents in Spain (Ministry of Labor and Immigration, 2009), and 5,363,688 four years later (Ministry of Employment and Social Security, 2012). With the arrival of immigrant families from different geographic locations, Spanish schools now enroll students from the Maghreb, sub-Saharan Africa, South America, Asia, eastern Europe and northern and central Europe. In southern Spain there are primary and secondary schools where immigrant students represent over 60% of the enrollment.

In 2004, at the request of Senegalese immigrant associations, we began to work with them and with Moroccan associations. As we became more familiar with them, we found well-educated persons in representative offices, many with university degrees earned in their home countries. At the same time, in our research in schools, we observed that teachers always complained about ignorance of the culture of new students, their ways of life, their language, their curricular level etc. Added to this, the new families stayed away from the school (Soriano, 2007, 2008). 

Our knowledge of immigrant associations and of the schools’ situation invited us to study a possible approach linking the two. Using qualitative research, we sought to find out in what ways immigrant associations saw themselves potentially contributing to schools, and the willingness of teaching staffs to collaborate with them on behalf of the education of children and youth. 

Fifty-five members of immigration associations participated: 48 were interviewed and 7 took part in a focus group. The immigrants represented 3 Moroccan associations, 2 Senegalese associations, 2 associations from Russia, 1 federation of immigrant associations, and 1 association of immigrants from each of the following: Mali, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Ghana, Mauritania, Pakistan, multiple African countries. We asked interviewees to discuss their association’s origin and background, goals, activities and projects, and the nature of cooperation with schools the association had experienced or would be willing to experience. We asked the focus group to discuss values and attitudes native Spanish parents teach their children about immigrants, problems between immigrant and native students, and possibilities for immigrant associations participating in schools.

Thirty-two educators were interviewed: 16 directors and 16 teachers from infant, primary, and secondary schools located near at least one immigrant association. We asked about personal background, experience with immigrant associations in the school, perceptions of the benefits or potential of such cooperation, and possible repercussions of participation of immigrant associations on relationships between immigrant and native children. 

Proposals for intervention by the immigrant associations 

Based on the problems of relationships in the social and school environments between different ethnic and cultural groups, the immigrant associations proposed participating in the schools as intercultural mediators among native and immigrant students, teachers, and families. They believed that development of intercultural mediation directed at native and immigrant students from very early ages will lead to coexistence among students from the different cultural groups that share the school environment, and suppression of native Spanish children’s negative, stereotyped attitudes toward immigrants. Toward that end, they proposed two types of collaboration with schools.

First, they proposed assisting teachers in designing intercultural programs and activities that prepare native children to accept immigrants from a very early age. In the words of one interviewee: 

Native children must also be prepared to accept the immigrant, whether through intercultural activities or programs. First deal with adaptation to the knowledge and coexistence of cultures and then go on to inclusion. They are two different stages that we must work on in immigrant and native children from an early age. This does not mean that all of the students are going to accept immigrants. We will fail with some, but not with others. It is important to work with the stereotypes they have toward us. The associations can cooperate in this change of negative attitudes toward the immigrant. 

Second, they proposed offering awareness activities, such as showing movies about immigration and introducing immigrants’ cultural symbols in the schools. One explained: 

We have a school awareness project that would be taken to the classrooms and even to the University in an attempt to make the students aware, to show what immigration is by showing movies. We are not different people. We have come from our country in search of work here. An initiative to make people aware and accept the immigrant. 

Representatives of the various immigrant associations pointed out the need for an intercultural mediator (which could be themselves) of the same background as the immigrant children in the school. They believed that seeing people in the school belonging to the same cultural group has positive repercussions on the self-esteem of the immigrant child, on his or her expectations for the future, and on the value native children give minority groups. They also pointed out that cultural mediators who are the same nationality of the child know the immigrant’s culture the best and can intervene in solving cultural conflicts.

Interviewees agree that one of the greatest problems teachers have is finding time to work as a group to design an intercultural curriculum. Moreover, teachers need knowledge of their students’ cultural backgrounds because they think that the presence of immigrant students has a negative repercussion on the academic progress of the native Spanish students. One commented:

I have been a mediator for two years in Roquetas de Mar. The problem is that Spanish teachers are not well enough prepared to attend to this group, and the biggest problem is that the teachers do not integrate the immigrant educationally or socially. For example, they say that spending time with an immigrant student holds up native students academically, and neither do they do anything for immigrant and native students to play together during recess. 

So, the association representatives think they should support and cooperate with the schools in any activity that enables inclusion of their own community’s children and their coexistence with native children. They proposed cooperating by providing teachers with materials and resources that foster development of intercultural exchange. They can also carry out awareness activities and give the teachers artifacts from the countries the young immigrants come from. They insisted on training teachers in the customs and cultures of the home countries of the immigrant students. 

They also believed that a cultural mediator should be the bridge between immigrant parents and the teachers. As a representative of a Russian association put it:

I think the immigrant associations can participate directly in the schools, for example, we can go tell them about our experiences or take mothers there who can tell stories. This way, more communication is established between them (immigrants and natives). 

The immigrants viewed one of the greatest obstacles confronting the immigrant student as the “bad” family education that native students receive. They described Spanish families as teaching negative attitudes and stereotypes about immigrants by talking to their children pejoratively about immigrants’ customs and the way they dress. For example, one said:

When the children are small, that is, in infant education, there are no problems, but when they grow up, the problems begin. When they are ten years old, both immigrant and native children begin to form rival gangs. This is due to the negative education about the immigrants that the native children receive. It is curious to hear the children in infant education say that there are “Moros (Moors) and Blacks” in their class when they still do not know the difference between colors… I think the problem is in the families, since they inculcate negative behavior in the children.

The associations proposed using intercultural mediation to bring about a change of attitude in the native parents. One gave this example: 

Horrible, horrible […] Native parents educate their children to reject our culture and create bad stereotypes of us from the time they are very small. They tell them things about the way we eat and the way we dress, and make the children afraid of us. And not to mention our religion, they think we are all fanatics… These are things that the immigrant associations should work on through mediation with the parents.

The association representatives were also very interested in working with immigrant families to stress the importance of their children going to school every day, and to involve families in the education of their children, increase family participation in school activities, and establish bonds between immigrant parents, native parents and the school. 

In summary, we found the immigrant associations to be not only very willing to work with the schools, but also resourceful in the ideas they proposed for working with students, teachers, and families.

Proposals by teachers and directors

The teachers and directors seemed receptive to various ways immigrant associations might work with people in the schools, including students, families, and the teachers themselves. The teachers would like the associations to collaborate in activities for receiving immigrant students at the beginning of the school year, particularly to help the students understand how the school functions. They proposed that the immigrant associations act as mediators between immigrant students and the teaching staff regarding the various cultural obstacles that teachers come up against while teaching. 

Teachers suggested that the associations could collaborate in the design of activities that promote inclusion of immigrant students in the school environment. For example, they could offer Spanish courses in the school after school hours since, as one teacher put it, “many of the children come here not knowing Spanish and the associations should try to help us to get them to learn Spanish”. They could offer activities to promote self-esteem and improved attitudes in immigrant students; one teacher explained it this way: 

It is important for the student to see that his culture is valued, for example, the association can come and perform some kind of activity about their culture, then the immigrant student sees that his culture is valued because native students participate, ask about and take interest in it. We definitely consider this sector important, breaking down the predominance of the Spanish culture. It is a reference because the immigrant students see that they are persons that are not just coming to school to receive, but also to give, […] they are seen as persons who can contribute something.

Teachers suggested that immigrant associations could lead activities among immigrant and native Spanish students. As one explained: “Look, contact between ‘different’ people does a lot, it changes our stereotypes and behaviors, and makes us speak well about immigrants to other people of our own culture”. They believed immigrant associations should promote coexistence and knowledge exchange between cultures in order to change attitudes, reduce prejudice toward immigrants, and bring the different cultural groups closer together, as one said, “so the native students see the immigrant as just another person and not as an immigrant”. 

Teachers suggested how immigrant associations might help to educate native Spanish students. Guest speakers at school could tell stories of their lives, that is, why they emigrated, social-employment and economic characteristics of their countries, their first years in Spain etc. Immigrant associations could organize activities in which they explain and teach the main aspects of their culture such as values and ways of living, using pictures, objects, video, traditional stories, and cooking. They believed this kind of narration would change attitudes and prejudices natives have toward immigrants. 

Teachers viewed immigrant associations as potentially supporting their own teaching by providing resources on other cultures. The teachers said it should be the associations themselves that give them materials on the culture of the students’ countries. In the words of one teacher, for example:

If we have Moroccan children, we can work with the Moroccan associations so they can bring us things. Romania has that newspaper that I told you and the last issue came with a book they have published, written by Romanian poets in Spain, and we can use it.

 Teachers also believed the immigrant associations could help them learn features of immigrant students’ culture. Teachers emphasized that immigrants can be the ones that tell the teacher about circumstances surrounding the students.

The educators believed the associations should be a bridge between the schools and the immigrant students’ families. They believed the associations should try to change the attitudes of immigrant families toward the educational system, such as explaining to parents how important it is for their children to finish their compulsory studies, informing parents about the characteristics of education their children are receiving, motivating parents to inculcate study habits and responsibility for learning in their children, and advising parents about the importance of their relationship with the school. The teachers pointed out that improved family attitudes, including interest in the education their children are receiving, has to be accompanied by increased participation of the parents in the schools. Teachers proposed that parents can participate in the schools by giving talks about their country, culture, and language. A basic idea that all of the teachers underscored throughout the interviews was the urgent need for immigrant associations to develop functions that bring immigrant parents closer into school life.

Finally, educators proposed that the immigrant associations intervene with native Spanish families, first by carrying out awareness activities that address attitudes and prejudices the native families have against the presence of immigrant students in the schools, and by organizing activities. A director told us: 

It would not be a bad idea for there to be a connection among the parents. It is important for the different cultures to know and respect each other. I think that is the most important problem. That they find out about the customs, different religions, the different ways of seeing life and being able to contribute what each of them has good in them and reject what is bad. 

We were heartened that the educators and the immigrant association representatives suggested similar ways in which the associations might collaborate with the schools. At the same time, it appeared that the educators placed more burden on the associations to solve problems and educate about differences than they placed on themselves to learn about the backgrounds and funds of knowledge of the communities.

Collaboration between schools and immigrant associations

After completing the study, two secondary schools that had participated in the interviews agreed to carry out collaborative work, each with an immigrant association in the region. Schools were put in contact with members of the community, through the associations –Moroccan, in this case– which were familiar with the social and economic realities of the students’ country of origin, and which live these realities as well. The projects also included families in the immediate social environment. 

Working with the immigrant associations, the schools developed several activities. Classes for immigrant mothers to learn the Spanish language and the Spanish education system, taught by native Spanish mothers, were organized and provided. Similarly, classes for non-Arabic speakers to learn Arabic were organized. Several activities related to the school curriculum took place, including study of migration, intercultural lectures in the classroom, expositions of intercultural instruments, interreligious dialog, creation of an edition of a school magazine, study of peace and inclusion, and study of historical memory of when the Spanish were emigrants. Entertainment and culinary encounters between teachers, families, immigrant associations, and students were put on. Notebooks including stories, songs, games, and recipes of the various nationalities of the students, and notebooks about customs and different religious bases of the students, were developed. Travel for meetings with Moroccan schools was provided. Assorted other activities were also carried out, such as an intercultural week, a radio program, and a film forum. 

Implications of this work

The concept of funds of knowledge (González, Moll & Amanti, 2005) offers a way of reframing how educators think about and work with students from minoritized communities and their families, by drawing attention to the stocks of knowledge families and communities teach their children. Regardless of whether one is speaking of immigrants or minoritized groups indigenous to an area, we find this to be a powerful concept that can help teachers view their students and their families as knowledgeable, purposeful, and capable of future learning. Indeed, prior research has confirmed its power and wide applicability (Cremin et al., 2012; Dworin, 2006; González, Andrade, Civil, & Moll, 2001; Moje et al., 2004; Saubich & Esteban, 2011). While Moll & González emphasized teachers learning through family visits, others have emphasized teachers learning through engagement with community-based organizations (Boyle-Baise, 2002; Noel, 2006).

With the arrival of immigrants to southern Spain, numerous schools suddenly have students of different nationalities, experiences, religions, languages and customs. Like in many other countries, this phenomenon is relatively recent, and the schools need new ways of understanding how to respond to their minoritized students. We saw collaboration between the schools and neighboring immigrant associations as having the potential to engage educators with the funds of knowledge their immigrant students bring. To figure out how schools and associations viewed the potential of collaboration, we interviewed 55 individuals representing 16 different immigrant organizations, and 32 educators in schools located in the zone of the most immigration. We found that teaching staff and immigrant association representatives agreed that the school’s doors must be opened to allow the immigrant associations to come in and become involved, facilitating entry of new languages and cultures into academically monocultural schools and curriculum. It is very significant that the teaching staff and the immigrant associations separately agreed, giving very similar reasons for these associations to make contributions and cooperate with teachers. Following the study, two secondary schools engaged in such collaboration, apparently opening themselves to immigrant funds of knowledge, involving teachers, students, parents, and immigrant association representatives in sharing and learning.

What of the schools that participated in the interviews but not in follow-up collaborative activities? Three factors may have been at work. First, as noted earlier, while the educators expressed great interest in the immigrant associations coming into the school and helping them with challenges and problems they were facing, many of the educators’ suggestions did not necessarily directly involve teachers in working collaboratively alongside them, nor learning from them outside the school. For example, the teachers wanted the immigrant associations to improve immigrant students’ attitudes about school, and to come into the classroom as guests to teach native Spanish students about their cultural backgrounds, but appear not to have asked how their own classrooms might be more inviting to immigrants on a day to day basis. Second, even if some of the teachers were enthusiastic about collaborating with immigrant associations, Sanders (2009) found that leadership at the school and school district level is very important for making collaboration actually happen. For example, the head of one of the secondary schools that did engage with a Moroccan association was highly enthusiastic about such engagement and made sure that it happened in an ongoing way in his school. Nonetheless, while some schools may be more ready than others to begin such collaboration, the interviews show that both the educators and the immigrant associations could see value in doing so. A third factor favored the collaboration of these two schools with the association of Moroccan immigrants: there is a high concentration of Moroccan immigrants in the town where the schools are, and this high concentration is also present in the school. In these two secondary schools the percentage of immigrant students is 70%. Trueba (2002), in line with Sanders (2009), argued that principals and teachers were the new leaders in this situation. In the communities served by other schools, the concentration of immigrants was simply not as high.

How might this case that explored linking schools with immigrant community based organizations for accessing funds of knowledge inform other schools that serve students from minoritized communities? And particularly, what implications might it have for schools serving non-immigrant minoritized children and youth, such as Roma? Hate toward the other has become a sign of identity in many of the 28 EU countries, according to Abellan and Mora (December 15, 2013). European governments favor apartheid, with school segregation of Roma being a problem that affects all of eastern Europe. In the Czech Republic the situation is exacerbated by schools viewing many Roma children as having “mild mental disabilities”. In western Europe, governments of countries like the Netherlands, Austria, France, Belgium and the UK have spent years trying to turn Roma into the scapegoat for the economic crisis. In Spain, however, interventions with Roma adolescents by universities and NGOs present a different picture. These interventions take into account the funds of knowledge –the cultural traditions– of this ethnic minority and the involvement of Roma teachers in their education (Soriano, Franco & Sleeter, 2011). As a result, there is a decrease in school absenteeism, and an increased interest of Roma children and parents who perceive the school as a knowledge space that empowers their inclusion and ends their marginalization. 

Perhaps the greatest implication of the study reported in this chapter is that community representatives want to work with the schools because they want their children to succeed and feel welcome there. We found them very resourceful in the kinds of activities they proposed. Likewise, we found the teachers, perplexed about how to handle their new students, wanting help and viewing community representatives as potential helpers. Both sides seeing value in collaboration, however, does not necessarily make collaboration happen. Someone needs to take leadership in bringing community representatives and educators together, and in facilitating collaborative work. 

We suggest that the concepts of funds of knowledge and community cultural wealth have great value, regardless of setting and regardless of which minoritized groups are under consideration. Perhaps the best way to begin to help teachers access this knowledge is to ask the teachers and representatives from community organizations, as we did, what kind of prior experiences they have had with each other, and what kind of collaboration they might see of value. Through this process, the participants themselves may well suggest next steps.
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This chapter will explore the views of fifteen Gypsy and Traveller women on their children’s education. The research aims were to examine how mothers felt about their children’s education and the extent to which they wanted their children to continue from primary into secondary and higher education. The research is based on in-depth interviews conducted with fifteen Gypsy and Traveller women who were all living on one Traveller site based on the South coast of England, UK. The women were selected through the Traveller Education Service which worked in conjunction with the local primary and secondary school. The findings suggest that mothers demonstrated positive attitudes towards their children’s education and wanted them to do well at school; some even wanted them to go to secondary school. However, there were significant differences between the aspirations they had for the education of their boys and their girls. This chapter also examines some of the prejudices that Gypsy and Traveller families continue to face both inside the school and outside the school. 

Background and literature

There is a great deal of literature that has documented the educational experiences of Gypsy and Traveller children both on a national and an international scale (Bhopal & Myers, 2008). It has been well documented that there are several issues pertaining to the education of Gypsy and Traveller children (Cemlyn, Greenfields, Burnett, Matthews & Whitewell 2009). Some issues that have been identified include the regular experiences of racism, discrimination and marginalisation that Gypsy and Traveller children face on a daily basis, both inside and outside the school gates (Bhopal & Myers, 2008). Research suggests that many Gypsy and Traveller parents want their children to receive an education, but in a safe and secure environment in which they will not experience racism or marginalisation and discrimination (Myers, 2012). Contrary to popular belief, many parents encourage their children to attend school, although in some cases the education they want their children to receive is on a basic level; such as being able to learn to read and write.

Research suggests that Gypsy and Traveller groups experience a diverse range of disadvantages in society; they have higher rates of mental health issues than the majority population (Parry et al. 2004), are more likely to live on unauthorised sites and continue to experience racism and hostility from the majority society on a daily basis (CLG, 2012). Research also suggests that because of the racism and exclusion that Gypsy and Traveller communities experience, they are more likely to live separate and parallel lives to the majority society (CRE, 2006). In terms of education, research suggests that in 2011 12% of Gypsy, Roma and Traveller pupils achieved five or more GCSE passes (including English and Maths), compared to 58% of all pupils who had achieved this (Dept of Education, 2011). Recent reports suggest: 

Attainment gaps are a complex issue and the underperformance of Gypsy, Roma and Traveller pupils may be due to a combination of factors, including financial deprivation, low levels of parental literacy and aspiration for their children’s academic achievement, poor attendance and bullying. There is a particularly strong link between deprivation and underachievement and in primary schools, 43.2% of all pupils registered as either Gyspy, Roma or Irish Traveller background are currently eligible for free school meals; this figure rises to 45.3% in secondary schools and 57.5% in special schools (CLG, 2012: 7). 

Research has also found that schools themselves do not understand the educational needs of Gypsy and Traveller children. Schools are seen as environments in which children learn in a structured and controlled way and their behaviour is closely monitored by teaching staff (Deuchar & Bhopal, 2012). Research suggests that the education that Gypsy and Traveller parents want their children to receive is one which is based on learning which takes place within the family environment, is focussed on family traditions, i.e., young boys often follow in their father’s footsteps and young girls in their mother’s footsteps; learning to cook, clean and childcare and domestic duties (Myers, McGhee & Bhopal, 2010). However, research suggests that many families are now moving away from these traditions with a greater emphasis on basic educational skills for both boys and girls (Deuchar & Bhopal, 2012). Whilst there has been some research which has explored Gypsy and Traveller parents’ views on their children’s education, there has been little research which has specifically examined the views of mothers in relation to their children’s experiences at school. This chapter will attempt to redress the balance by focussing on the views of fifteen Gypsy and Traveller women. The chapter argues that whilst Gypsy and Traveller women are clear that they and their children continue to experience racism at school and the school remains an unsafe place for their children, they are however acting as agents of change in this. They actively support each other in the education of their children, through the sharing of educational material, the sharing of tutors (and a sharing of payment for them) as well as with an emphasis on their own learning. Their behaviour shows that significant changes are taking place in Gypsy and Traveller communities in which women (mothers) are acting as agents of change in the education of their children. 

The Traveller Education Service is a service that was introduced in the 1970s. It was developed to provide support for nomadic families. Many Gypsy and Traveller families have recognised the hard and valued work of the Traveller Education Service. Research suggests that much of the work of the Traveller Education Service goes far beyond the services they are expected to offer to families; such as support for uniform, transport and acting as a significant link between the school and families. The Traveller Education service has provided very important services for Gypsy and Traveller children and their families. However, since the introduction of the new Coalition government in England, in 2011, significant funding cuts in education have taken place. These have included for example the scrapping of the Education Maintenance Grant (EMA) which provided financial support for students on lower incomes to assist with their education and the Traveller Education Service which provided support for Gypsy and Traveller children. Consequently, most of the communities who benefited significantly from such funding have suffered, with those from marginalised communities faring worst, particularly in relation to education. To date, there is a small number of Traveller Education Services who still receive funding from their local government. However, in 2012 the Coalition government expressed concern that they wanted to improve the underperformance of disadvantaged and vulnerable pupils. The government have stated that they will invest £201 million to improve the achievement of minority ethnic pupils which includes Gypsy, Roma and Traveller pupils. 

Schools can use this funding to “buy in” support or specialist advice to employ an additional teacher or teaching assistant or to fund community outreach work with local Gypsy, Roma and Traveller pupils. Where Schools Forums wish it, the funding may be retained at local authority level to provide centralised ethnic minority achievement and Traveller Education support services (CLG, 2012: 7). 

Research does suggest that over the last few years the participation of Gypsy and Traveller children in primary school has improved. Attendance is still low and there are still significant problems in Gypsy and Traveller children making the transition to secondary school. 

Gypsy, Roma and Traveller pupils have the lowest profile of any minority ethnic group and national data show a marked decline in the number of enrolled Gypsy, Roma and Traveller pupils between primary and secondary school (ibid: 8). 

Gypsy and Traveller families are able to avoid prosecution for their children’s non-attendance at school under Section 444 (6) of the 1996 Education Act. They must demonstrate they are engaged in trade which requires them to travel from one place to another; that their child has attended a school as a registered pupil as often as they can; and that any child under the age of 6 or over have attended school for at least 200 half day sessions during the preceding year (CLG, 2012: 9). More concerning is that Gypsy and Traveller children have the highest number of school exclusions compared to any other group. 

Research also suggests that Gypsy and Traveller communities continue to experience racism and hostility on a regular basis from non-Traveller communities (Greenfields, Home, Cemlyn, Bloxsom & Liscman, 2007) and there is a great deal of mistrust from the criminal justice system towards Gypsy and Traveller communities (Mason, Hughes, Hek, Spalek & Ward, 2009). 




Definitions

There have been many problems associated with the terms used to define Gypsy, Traveller and Roma groups. The terms are both controversial and problematic and there have been many different usages of the term. There are different types of Gypsy, Traveller and Roma groups in Europe. In England, the terms Gypsy and Traveller are commonly used to describe those from different UK backgrounds; this may include Gypsies and Travellers of Irish, Scottish, Welsh and English origin. It may also include Gypsies and Travellers who identify as Bargees, Showmen and New Age Travellers. The term Roma is generally used to describe Gypsies who originated from Eastern Europe. For this chapter, the term “Gypsy and Traveller” will be used to describe the respondents who participated in the study. All of the respondents defined themselves as Gypsies and Travellers who were of English origin. 

Methodology

The empirical data for this paper is based on fifteen interviews conducted with Gypsy and Traveller mothers. The mothers were contacted via the Traveller Education Service which was linked to the local primary and secondary school in the area. The area in which the research took place is located on the South coast of England. The site where the mothers live is based in a mixed rural area which consists of a mixture of middle and working class families. Part of the location has a small estate of council houses and another area has many detached homes. The primary school attracts children from the local area and some from outside the area. Consequently it has a mixture of children from mainly White backgrounds, but with a small minority from ethnic backgrounds. The secondary school is somewhat different and attracts children from much wider areas. It consists of children from mainly White British backgrounds and a small number from minority ethnic backgrounds. 

Whilst gatekeepers are often used in the research, it was clear that the head of the Traveller Education Service acted as the gatekeeper in this piece of research. She was the clear link between the school and the families and enabled the contact between the researcher and the families to take place. Susie[footnoteRef:5] the head of the Traveller Education Service introduced me to the head teachers of both the schools. I was then taken to the Gypsy and Traveller site where I was introduced to the families. I met all of the mothers either alone or with their husbands, or with other members of their own or extended families. Many thought I was a teacher and others were suspicious of me and thought I was from social services and initially were dubious about my intentions. However, once I had explained my reasons for conducting the research, they were glad to participate and welcomed the opportunity to speak about their children’s education, particularly if they felt the research would contribute to some changes in schools and the general stereotypes associated with Gypsies and Travellers.  [5:  All names are pseudonyms. ] 


All of the interviews were digitally recorded and subsequently transcribed. Only four mothers did not want to be recorded and many of the interviews took place with other people (such as members of the extended family or friends) being present. This presented a different set of problems during the transcribing process as well as the data analysis process. The research was explained to all respondents and they were given the opportunity to withdraw from the study, at any time without explanation. The respondents were assured of anonymity and confidentiality; something which many of them were worried about. They did not want to be identified for fear of reprisal. As many of the mothers were unable to read or write consent was agreed verbally and those who could read and write signed a consent form. 

In-depth interviews were used for the research as they are often described as a “conversation” between the interviewer and the participant (McCraken, 1988; Rubin & Rubin, 2005). “The purpose of this style of interviewing is to hear what the participant has to say in his/her own words, in his/her voice, with his/her language and narrative” (Lichtman, 2010: 143). The research process is one in which the role of the researcher is crucial, particularly when researching sensitive, hard to reach groups. The researcher plays an important role in the research and cannot be objective in the process (Mehra, 2002). Furthermore, it is crucial for the researcher to examine his/her role in the research process (Breuer & Roth, 2003). Here reflexivity is part of the research process and includes a process of self-examination which is informed by the thoughts and actions of the researcher (Russell & Kelly, 2002). Reflexivity includes a critical thinking of the research process by the researcher and this takes place before, during and after the field work (Creswell, 1997). In my research with Gypsy and Traveller women it was vital to gain the trust of my respondents; they were initially suspicious of my intentions and automatically assumed that I was a member of Social Services and was entering their homes to make judgements about their lives. I revealed my own personal experiences of having conducted research with Gypsy and Traveller communities over several years and revealed personal aspects of my own life such as my own experiences of racism and marginalisation. Consequently I was able to develop trust and rapport with the respondents and I explained that the research was a participatory process as this was research “with” them, rather than research “on” them (see also Bhopal, 2011). The more I revealed about my own experiences, the more open and honest the women were in their responses about racism, exclusion and marginalisation. 

The Traveller Education Service was used as gatekeepers in the research. Whilst access was gained through gatekeepers, it was clear the gatekeepers played a key role in gaining trust not just with the respondents, but with the Traveller Education Service who showed loyalty and were protective towards the Gypsy and Traveller communities they had been working with over a long period of time. Gatekeepers are crucial to obtaining access; they can provide or even block access to the target group. Some have argued that gatekeepers can actually require researchers to change the direction of their research if they are not entirely satisfied with what they are proposing (Morrison, 2006). Morrison (2006) suggests that when conducting educational research several issues are apparent; the process of gaining access, gaining permission from schools, finding willing participants to participate in the study and schools not wishing to divulge information about themselves. All of these can have significant effects on the researcher and the process. 

Ethical issues arose in the research based on issues of sensitivity. Many of the respondents were worried about their anonymity and issues of confidentiality. Respondents were assured of anonymity and confidentiality throughout and were assured that they (or their schools or their site) would not be identified in the research. 

The data was analysed by using methods of grounded theory and the generation of codes and themes from the data (Charmaz, 2006). The analysis worked on the premise that theory is emergent from the data and is a consequence of the data collection and analysis. Through the coding of the data, categories and coding was developed through which the development of grounded theory took place. Data analysis of interviews took place during and after data collection. Chunks of data were identified so that commonalities emerged within the data and these were assigned relevant codes for analysis to take place. 

Being marginalised; racism and exclusion

Many of the mothers spoke about the racism that their children (and they as Gypsy and Traveller families) experienced on a daily basis. Even though mothers knew that their children may experience racism at school, they still valued the importance of education. Teresa, who had four children at the local primary school, was very worried about some of the experiences her children had at school. 

Mine [children] always comes home and tells me what the other kids have said to them and most often than not it’s that they have called them a pikey[footnoteRef:6] or something like that. They say they’re dirty and say they’re not interested in school, but what do they know?  [6:  “Pikey” is a derogatory term used to refer to Gypsies and Travellers of Irish origin. ] 


Marta also felt the same; she valued education but was worried about what her children had to experience to get an education at school. 

We wants our children to have an education, we know it’s important now and we know they go to school and get called sorts of names. At first we’d pull them out, but then we thought “why should we do that?” So we went and complained and sent them to school. Our kids have the right to an education as well.

Many of the mothers explained the value of education in a world in which there were little economic opportunities left for nomadic families. 

We used to have lots of work and we’d travel far and hard for it, but there’s no work now. Where is it? And if it’s there, there are loads of us going for it. So we have to be realistic about it and we have to think that one day our kids might need to know how to read a book to get a job and make a living. 

Mothers recognised the need to “move with the times”, yet equally being aware that racism and discrimination was something their children would continue to suffer. 

We want our children to go to school, but we know they will always have racism because we are never accepted in society. We are not seen like we belong here, so we have to keep fighting to make sure that our children can go to school and learn and not have to deal with racism all the time. 

Previous research suggests that when Gypsy and Traveller parents know that their children have experienced racism at school, they are more likely to take them out of school and either send them to another school or educate them at home with tutors (Myers, 2012). However, this research suggests that many mothers even though they knew that their children experienced racism, they still wanted their children to go to school and get an education. Rather than taking their children out of school, mothers went to the school to make official complaints and went back to check that their complaints were dealt with adequately. They used their networks of support within their own communities to ensure that they addressed the schools in a way in which they would be listened to so that changes could be made for their children’s education. 

Fighting back: Agents of change 

Mothers talked about how they were able to speak to the teachers and members of the Traveller Education Service to complain when they were not happy about their children’s education and to ensure that they were treated in a way which was similar to how others were treated. Mrs Jones spoke about how her son had experienced racism at school which had started in name calling but led to physical fights. She was very upset about what had happened and explained how her husband had lost his temper and wanted to just take her son Jack out of school. But she did not want to react in this way, instead she spoke to other mothers on the site and they began to support each other and Mrs Jones became a spokesperson for the whole community. 

My son had lots of experiences of being bullied and being called names because he is a Gypsy and so the other kids all got together and started to pick on him. My husband was angry and just wanted to go down and sort them out, but I told him to calm down and that I would handle it. Instead there is a mother on the site who knows the Traveller woman and so I went to speak to her and we both went to the school and said they had to sort it out and they did. 

The school immediately sorted out the problems and told Mrs Jones that her son would not be bullied. However the behaviour continued and once again Mrs Jones went to the school, but this time with five other mothers. Mothers were adamant that they would not let their children be bullied. Consequently the school took them seriously.

I think because there were a lot of us, they decided that they had to listen to us and so they did something about the behaviour. They also knew that we meant business we were not going to let our children be bullied. 

After this incident, Mrs Jones decided that she wanted to learn to read and write. She joined an adult literacy class with several other Gypsy and Traveller mothers and decided that this was the way forward, to support her son and all mothers to support their children whilst they were at school. This was seen as one way of gaining respect from the teachers and being able to influence their children’s education. 

Communities and support

The idea of community has received a great deal of attention in Sociological analyses and thought. Bauman (2001) suggests that community is something that we yearn for and something that has been lost in present day society. Community is fragile and no longer exists in a world which is marked by individualism. As Lee & Newby (1983: 57) point out, the fact that people live close to one another does not necessarily mean that they are part of a community. Rather, it is the nature of the relationships that people have with each other and the social networks which they belong to that determines whether in fact they are a member of a community. 

Networks are considered an important part of community, as Putnam  (2000: 274) states: 

For most of us, our deepest sense of belonging is to our most intimate social networks, especially family and friends. Beyond that perimeter lie work, church, neighborhood, civic life, and [an] assortment of other “weak ties”.

As well as helping us to build a sense of self and individuality, such informal relationships “also enable us to navigate our way around the demands and contingencies of everyday living” (Allan 1996: 2). Community plays a crucial symbolic role in generating people’s sense of belonging” (Crow & Allan 1994: 6). Cohen (1985) examined the aspects of belonging and attachment and argued that communities are best approached as “communities of meaning”. He argues, the idea of community is based on members’ perception of the vitality of its culture: “People construct community symbolically, making it a resource and repository of meaning and a referent of their identity” (Cohen 1985: 118). 

Many of the mothers spoke about the type of support they received from each other and their communities. They felt a sense of belonging to their communities and also that they were supporting each other for the education of their children. 

We all live together on this site and we have to ensure that we look after each other. We decided that the only way that we can do this is by working together as one community. So we have all been looking out for each other, even though we do this all the time. We have decided we will be working with the school so that the children can benefit from their education. 

Mothers decided that they could trust each other and could trust their own communities. This gave them the confidence to become agents of change for their children’s education. Consequently, they began to visit the school, for example, as well as attend parents’ evenings together. 

When we go together, we make sure we see the teachers at the same time. So when the teachers start to say something negative about the kids, like they are always fighting or don’t want to learn we can come back to them and question them about it. 

Mothers reported that many of their encounters with teachers were often negative and accusatory towards their children, indicating that the Gypsy and Traveller did not want to learn at school. 

The teachers always tell us that our children don’t want to learn and they don’t understand that all we want them to do is to learn to read and write so that they can get on. We don’t want them to go to university, Travellers don’t do that. But both teachers don’t understand that. 

Mothers and their children felt a sense of belonging and attachment to their community and when their children were experiencing negative racist behaviour, they achieved a sense of security from the outside world. There is evidence to suggest that Gypsy and Traveller families continue to achieve a sense of community and belonging through their own networks (Myers, 2012). Mothers themselves were advocating as agents of change for their children. They achieved a sense of collective power from supporting each other in a society in which they and their children continued to be marginalised and excluded. 

Conclusions

This chapter has explored the views of Gypsy and Traveller mothers who lived on one site on the South coast of England, UK. The chapter argues that mothers report that their children continue to experience racism and discrimination on a daily basis both whilst they are at school, but also outside of the school gates. This has also been found in previous studies (Bhopal & Myers, 2008; Myers et al. 2010). When the schools were able to deal with the incidents effectively, mothers were confident to send their children back to school. In other cases, mothers would deal with issues together with other mothers who lived on the same site as them. Many of the mothers went to the school as a group and felt that they had power in numbers to confront the head and teachers. Consequently, the school acted on mothers’ intervention and dealt with the problems of racism and discrimination that their children were facing. This paper suggests that contrary to popular belief which suggests that Gypsy and Traveller mothers do not want their children to get an education beyond primary school, this is not the case. Mothers did want their children to get an education, few said they only wanted their children to read and write but many said they wanted their children to continue with education. For example, one respondent said: 

I want my children to be able to read and write and get an education and I want them to continue to secondary school so that they can get a job. They have to go to secondary school and be able to fend for themselves. These days it is important for the children to get an education, it did not use to be like that but times are changed. A lot of Traveller families want their children to be able to go to work and have a good job and for that you have to have some kind of education. 

There was some recognition that due to the economic crises and financial burdens placed on the labour market and nomadic work, mothers recognised that there would be few future opportunities for their children to gain their living through traditional work. Mothers in this sense played an active role in their children’s education. They supported them at home, but they were also advocates of change in their children’s education. Even though some of the mothers could not read or write themselves, they still encouraged their children to do their homework and provided them sometimes with private tutors to help them. In this sense, they saw the long term value that education could offer their children. 

Even though I didn’t get an education myself, I try and help the children to do well at school because I know they will have to go to work and get jobs. So, if we can afford it sometimes I pay for a private tutor to come and help them with their homework or if they have to do exams. 

The mothers were aware that in the current economic and social climate their children would have to be able to have some kind of education in order to progress in the labour market and earn a living for their families. In other cases, mothers allowed their daughters to be exempt from housework if it meant they had to do their homework or complete a project at school. 

If Aimee [daughter] has to do homework or she has to finish something off for school, I tell her to do it because I know that it is important for her to have her grades so that she can at least get some kind of job. The housework and chores can wait. 

Mothers are involved in their children’s education and are active leaders in the lives of their children by pursuing schooling options, advocating for their children, and pushing them to continue with their education (albeit to secondary level) (Khambhaita & Bhopal, 2013). Because their actions are most often seen as hostile, and in opposition to the desires of the schools, Gypsy and Traveller mothers are often ignored by schools or not taken seriously (compared to, for example, non Gypsy and Traveller middle class women). Gypsy and Traveller women want their children to be treated fairly and want their children to access educational opportunities. These mothers are advocating for their children and preparing them to survive in racially hostile spaces, both inside and outside of schools (Chapman & Bhopal, 2013).

In order for schools to implement inclusive practice in schools, they must consider how they can best support families who experience racism and discrimination on a daily basis, particularly those who continue to be marginalised in wider society such as Gypsy and Traveller families.
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