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Περίληψη
Στη συγκεκριµένη εργασία µελετάται το ζήτηµα της ενσωµάτωσης των
µουσουλµάνων µεταναστών στη Γερµανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Σκοπός
είναι να διερευνηθεί εάν και µε ποιον τρόπο η θρησκεία επηρεάζει την
ενσωµάτωση των µουσουλµάνων στην Ευρώπη, µέσω της συγκριτικής
αξιολόγησης των πολιτικών που υιοθετούν τα τρία κράτη, καθώς και της
αποτελεσµατικότητας αυτών. Θα διαπιστώσουµε ότι, παρά τις σηµαντικές
διαφορές που υφίστανται τόσο ως προς τη σχέση που έχουν ιστορικά τα
κράτη αυτά µε το Ισλάµ και τους πιστούς του όσο και ως προς τις
ακολουθούµενες πολιτικές, ο βαθµός ενσωµάτωσης των µουσουλµάνων
µεταναστών είναι µικρός και στις τρεις περιπτώσεις. Η κατάσταση αυτή
οφείλεται στο ότι καµία από τις τρεις χώρες δε λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των µουσουλµάνων µεταναστών που συνδέονται µε τη
θρησκευτική τους πίστη, προκειµένου να σχεδιάσει και να ακολουθήσει
δράσεις που να στοχεύουν ειδικά στην ενσωµάτωση της συγκεκριµένη µερίδας
του πληθυσµού. Η αναγνώριση, αποδοχή και ανοχή της διαφορετικότητας των
µουσουλµάνων µπορεί να δώσει ώθηση και να διευκολύνει την ενσωµάτωσή
τους, αµβλύνοντας, παράλληλα, τα φαινόµενα ριζοσπαστικοποίησης των
νεαρών µουσουλµάνων µεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς.
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Εισαγωγή
Η µετανάστευση είναι ένα φαινόµενο που διατρέχει το σύνολο της
ανθρώπινης ιστορίας. Για λόγους που διαφέρουν από εποχή σε εποχή,
άνθρωποι µετακινούνται µαζικά, εγκαθίστανται σε περιοχές διαφορετικές
από αυτές που γεννήθηκαν και συνυπάρχουν µε ανθρώπους µε
διαφορετική γλώσσα, πολιτισµό, σύστηµα αξιών και θρησκεία. Οι
αντιθέσεις αυτές γίνονται συχνά αφορµή για συγκρούσεις, ιδίως όταν
τόσο η κοινωνία της χώρας υποδοχής όσο και οι ίδιοι µετανάστες
αντιµετωπίζουν µε καχυποψία και εχθρικότητα το στοιχείο της
διαφορετικότητας.
Η αρµονική συνύπαρξη µεταξύ ηµεδαπών και µεταναστών µπορεί
να πραγµατοποιηθεί µόνο εάν οι τελευταίοι ενσωµατωθούν οµαλά στη
χώρα υποδοχής. Η ενσωµάτωση αποτελεί το µέσο για την επίτευξη του
στόχου της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συµβίωσης. Δεν είναι,
όµως, µια διαδικασία απλή, αλλά εξαρτάται από πολλές παραµέτρους.
Μία από αυτές είναι η ταυτότητα του µετανάστη και η σχέση της µε την
κυρίαρχη κουλτούρα και την ταυτότητα των πολιτών της χώρας
υποδοχής. Για πολλά χρόνια, ο παράγοντας της θρησκείας θεωρούταν
δευτερεύον ζήτηµα για την ενσωµάτωση των µεταναστών, η δε σηµασία
του άρχισε να γίνεται ανιληπτή σχετικά πρόσφατα, κυρίως µετά την
τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις Η.Π.Α. και τα
µεταγενέστερα που ακολούθησαν στο Λονδίνο και τη Μαδρίτη. Οι
επιθέσεις αυτές αλλά και γεγονότα όπως η δολοφονία του σκηνοθέτη
Τέο βαν Γκόγκ στην Ολλανδία το 2004 και η υπόθεση των σκίτσων του
Μωάµεθ στη Δανία οδήγησαν σε µια µετατόπιση του ενδιαφέροντος
των ερευνητών αλλά και των πολιτικών προς τη θρησκεία, ως
παράγοντα που επηρεάζει την ενσωµάτωση. Έγινε, δηλαδή, αντιληπτό
ότι η θρησκευτική πίστη αποτελεί βασικό στοιχείο της ατοµικής και
συλλογικής ταυτότητας και µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό το
σύστηµα αξιών και τις πράξεις των µελών µιας κοινωνίας.
Το ενδιαφέρον στράφηκε σχεδόν αποκλειστικά στην περίπτωση
των µουσουλµάνων µεταναστών, εξαιτίας του διαρκώς εντεινόµενου
αισθήµατος ισλαµοφοβίας που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Η ευρέως
διαδεδοµένη, στερεοτυπική αντίληψη των ευρωπαίων θεωρεί τους
µουσουλµάνους ως άτοµα εκ φύσεως βίαια, αυταρχικά,
6
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αντιδηµοκρατικά, ως δυνάµει τροµοκράτες, µε ένα σύστηµα αξιών που
δε συµβαδίζει µε αυτό του δυτικού κόσµου και που, συνεπώς, δεν έχουν
θέση στην «πολιτισµένη» Ευρώπη.
Το ερώτηµα, εποµένως, που γεννάται είναι εάν, µε ποιόν τρόπο
και σε ποιο βαθµό µπορεί το Ισλάµ να επηρεάσει την ενσωµάτωση των
µουσουλµάνων µεταναστών της Ευρώπης.
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθώ µε το ζήτηµα των
µουσουλµάνων µεταναστών σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερµανία,
τη Γαλλία και την Ελλάδα και την επίδραση της θρησκείας τους στην
ενσωµάτωση τους. Η επιλογή των χωρών αυτών δεν είναι τυχαία, καθώς
και στις τρεις συναντάται έντονη µουσουλµανική παρουσία, αλλά µε
µεγάλες διαφορές ως προς τα χαρακτηριστικά της παρουσίας αυτής,
τις σχέσεις που διαµορφώνονται µεταξύ κοινωνίας και Ισλάµ και τις
πολιτικές ενσωµάτωσης που ακολουθούνται. Το πρώτο κεφάλαιο
περιλαµβάνει το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο αναπτύσσονται όλες οι
παράµετροι µε τις οποίες η θρησκεία µπορεί να επηρεάσει την
ενσωµάτωση των µεταναστών γενικά και των µουσουλµάνων
ειδικότερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο εκτίθενται ανά χώρα τα εµπειρικά
δεδοµένα που περιλαµβάνουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά των
µουσουλµάνων στην εκάστοτε χώρα, την πολιτική ενσωµάτωσης που
υιοθετείται από αυτήν και την κατάσταση ενσωµάτωσης των
µουσουλµάνων µεταναστών. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο ερµηνεύονται
τα εµπειρικά δεδοµένα βάσει του θεωρητικού πλαισίου και ακολουθούν
τελικά, συνολικά, συγκριτικά συµπεράσµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
Το µεταναστευτικό φαινόµενο, που έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις
σε παγκόσµια κλίµακα, δεν άφησε ανεπηρέαστα τα ευρωπαϊκά κράτη,
τα οποία, τα τελευταία χρόνια, έγιναν αποδέκτες µεγάλων
µεταναστευτικών ροών. Η έλευση και µακρόχρονη παραµονή
µεταναστών στην Ευρώπη άλλαξε τον εθνικά, θρησκευτικά και
πολιτισµικά οµοιογενή χαρακτήρα των ευρωπαϊκών χωρών και οδήγησε
στη δηµιουργία πολυπολιτισµικών κοινωνιών, που χαρακτηρίζονται από
πλουραλισµό και ποικιλοµορφία. Υπό αυτές τις συνθήκες και δεδοµένου
του ουτοπικού χαρακτήρα της µηδενικής µετανάστευσης, το ζητούµενο
είναι η κοινωνική συνοχή, που συνεπάγεται την αρµονική και χωρίς
συγκρούσεις συνύπαρξη ετερογενών πληθυσµών σε µια χώρα. Το
βασικό µέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ενσωµάτωση
των µεταναστών στη χώρα υποδοχής.
Ο όρος ενσωµάτωση1 χρησιµοποιείται για να περιγράψει «µια
δυναµική πορεία, διαδικασία, προς µια κατάσταση απουσίας
οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών διακρίσεων µεταξύ συγκρίσιµων
µεταναστευτικών και ηµεδαπών πληθυσµιακών οµάδων» (Κόντης Α.,
2009, σ. 23). Η διαδικασία αυτή είναι σύνθετη και πολυδιάστατη, καθώς
εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, όπως –µεταξύ άλλων- η
ηλικία, το φύλο και η χώρα προέλευσης του µετανάστη, τα κίνητρα της
µετανάστευσης και το κοινωνικό κεφάλαιο που έχει διαµορφωθεί στη
χώρα υποδοχής. Επίσης, είναι µια διαδικασία αµφίδροµη, µε την έννοια
ότι θα πρέπει αφενός η χώρα υποδοχής να δηµιουργεί συνθήκες που
να ευνοούν την ενεργή συµµετοχή των µεταναστών στις διάφορες
πτυχές της πολιτικής και κοινωνικοοικονοµικής ζωής και, κατ’ επέκταση,
την ενσωµάτωση τους, αφετέρου να επιθυµούν και οι ίδιοι οι µετανάστες
να ενσωµατωθούν, ώστε να κάνουν τις απαραίτητες προσπάθειες προς
την κατεύθυνση αυτή2.
Στη θεωρία διακρίνονται τρεις πτυχές/διαστάσεις της
ενσωµάτωσης, η πολιτισµική, η δοµική και η πολιτική. Η πολιτισµική
διάσταση αφορά τον τρόπο διάδρασης ανάµεσα στα ιδιαίτερα
πολιτισµικά χαρακτηριστικά του µετανάστη και στο πολιτισµικό πρότυπο
της χώρας υποδοχής καθώς και τις ισορροπίες που τελικά
8
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διαµορφώνονται από την αλληλεπίδραση αυτή. Η δοµική διάσταση
σχετίζεται µε τη συµµετοχή των µεταναστών στους υπάρχοντες θεσµούς
και τις επιµέρους πτυχές της ζωής στη χώρα υποδοχής. Τέλος, η πολιτική
διάσταση περιλαµβάνει τις πολιτικές που υιοθετεί το κράτος προκειµένου
να ενσωµατώσει τους µετανάστες που κατοικούν στο έδαφός του και
συνδέεται µε το είδος και την έκταση των δικαιωµάτων που τους παρέχει
και το βαθµό κατά τον οποίο µπορούν αυτοί να συµµετέχουν στην
πολιτική ζωή και τη λήψη αποφάσεων (Martikainen T., 2005, σ. 3,4).
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1.2. ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Η θρησκεία είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει καταλυτικά και
µε ποικίλους τρόπους την ενσωµάτωση των µεταναστών στη χώρα
υποδοχής, γεγονός που άρχισε να γίνεται αντιληπτό κυρίως µετά το
τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις ΗΠΑ, οπότε και
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας και της
πολιτικής ελίτ. Προκειµένου να διερευνήσουµε τις επιµέρους
παραµέτρους που σχετίζονται µε τη θρησκεία και επιδρούν δραστικά
στην ενσωµάτωση των µεταναστών και να αναδείξουµε όλες τις πτυχές
του θέµατος, θα πρέπει να προσεγγίσουµε το ζήτηµα εξετάζοντάς το
από την οπτική τόσο της χώρας υποδοχής όσο και του µετανάστη.
Από τη σκοπιά της χώρας υποδοχής: Σε κάθε χώρα υπάρχουν µία
ή δύο θρησκείες που ασπάζεται το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού,
ανεξαρτήτως εάν αυτό αποτυπώνεται και σε νοµικό/θεσµικό επίπεδο. Για
παράδειγµα, στην Ολλανδία, παρόλο που δεν κατοχυρώνεται η
αριθµητική ή θεσµική υπεροχή κάποιας θρησκείας, η πλειοψηφία του
πληθυσµού -περίπου 48%- είναι χριστιανοί, κυρίως καθολικοί και
προτεστάντες (U.S. Department of State, 2012, Netherlands). Οµοίως
στη Γαλλία, όπου ισχύει δια νόµου πλήρης και αυστηρός διαχωρισµός
εκκλησίας - κράτους, το 64% των κατοίκων της ασπάζεται το δόγµα της
ρωµαιοκαθολικής εκκλησίας (U.S. Department of State, 2012, France).
Σε άλλες χώρες πάλι, η θρησκευτική πίστη της πλειοψηφίας των πολιτών
αντικατοπτρίζεται σε επίσηµα κείµενα, όπως για παράδειγµα στην
Ελλάδα, όπου το αρ. 3§1 του Συντάγµατος αναφέρει ότι επικρατούσα
θρησκεία είναι αυτή της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.
Δεδοµένης της σηµασίας που έχει η θρησκεία για τη διαµόρφωση
της ταυτότητας του ατόµου, είναι αναπόφευκτο η κυρίαρχη θρησκεία (ή
θρησκείες) σε µια χώρα να επηρεάζουν την κουλτούρα και τη
νοοτροπία της κοινωνίας, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος της στη
δηµιουργία του πολιτισµικού προτύπου αυτής. Όταν οι θρησκευτικές
συνήθειες των µεταναστών δε συµβαδίζουν µε τις νόρµες που έχουν
διαµορφωθεί σε µια χώρα και συνδέονται µε τη θρησκεία που ασπάζεται
η πλειονότητα των κατοίκων της, η ενσωµάτωση των πρώτων γίνεται
αµφίβολη (Martikainen T, 2005 σ. 10), καθώς ενδέχεται να
αντιµετωπίζονται µε επιφυλακτικότητα ή ακόµη και εχθρικότητα. µπορεί,
δηλαδή, να µην επιθυµεί η κοινωνία της χώρας υποδοχής να τους
ενσωµατώσει. Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουµε εν προκειµένω είναι
10
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αν οι πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών είναι ανοιχτοί και δεκτικοί στην
ετερότητα, καθώς τότε µόνο θα αντιµετωπίζουν µε σεβασµό και ανοχή
τη διαφορετικότητα των µεταναστών. Σε αυτήν την περίπτωση, επιδίωξη
της χώρας υποδοχής δεν είναι ούτε η αποχώρηση των µεταναστών ούτε
η αφοµοίωσή τους στην κυρίαρχη κουλτούρα της, αλλά η οµαλή ένταξή
τους σε αυτήν. Παράλληλα, θα πρέπει και οι ακολουθούµενες επίσηµες
πολιτικές να κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση και να λαµβάνουν
υπόψη την παράµετρο της θρησκείας. Κατά τη γνώµη µου, µόνο
εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις µπορεί να επιτευχθεί ο
στόχος της ενσωµάτωσης και της κοινωνικής συνοχής. Δυστυχώς,
λόγω της δευτερεύουσας σηµασίας που είχε η θρησκεία στα πλαίσια
της δηµόσιας συζήτησης για την ένταξη των µεταναστών και στη
χάραξη της σχετικής πολιτικής, δηµιουργήθηκε ένα «αξιοσηµείωτο κενό
ανάµεσα στις παραµέτρους της δηµόσιας πολιτικής και της βάσης επί
της οποίας αριθµητικά µεγάλες οµάδες ανθρώπων αντιλαµβάνονται
τον εαυτό τους και αυτοοργανώνονται» (Weller P., 2005, σ. 275).
Από τη σκοπιά του µετανάστη: Η θρησκευτική πίστη είναι ένα
στοιχείο που συµβάλει καθοριστικά στη διαµόρφωση της ταυτότητας
του ατόµου, καθώς προσδιορίζει το σύστηµα αξιών του, την οπτική του
απέναντι στα πράγµατα και τους άλλους ανθρώπους, ενώ επηρεάζει σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό- τις καθηµερινές του συνήθειες και
τον τρόπο ζωής του. Ειδικότερα για το µετανάστη, η θρησκεία µπορεί να
αποτελέσει βασικό συνδετικό κρίκο ανάµεσα σε αυτόν και το πολιτισµικό
πρότυπο της χώρας του, µε αποτέλεσµα η διατήρηση της πίστης του και
η άσκηση των θρησκευτικών του καθηκόντων να αποκτά γι’ αυτόν
µεγάλη σηµασία, ακόµη κι αν δεν ήταν ιδιαιτέρως θρήσκος πριν
µεταναστεύσει. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Weller «η θρησκεία αποτελεί
προσδιοριστικό παράγοντα της ταυτότητας του µετανάστη ισοδύναµο
µε αυτό της εθνικότητας ή, ενίοτε, ακόµη και πιο ισχυρό» (Weller P., 2005,
σ. 274). Στη διάθεση του µετανάστη να µην αποκοπεί από τους δεσµούς
του µε τη χώρα καταγωγής οφείλεται συχνά και η συµµετοχή του στις
θρησκευτικές κοινότητες που υπάρχουν στη χώρα υποδοχής (Peschke
D., 2009, σ. 369).
Ειδικότερα, οι θρησκευτικές κοινότητες ως κοινωνικό κεφάλαιο:
Η θρησκεία συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση κοινωνικού
κεφαλαίου για τους µετανάστες, κυρίως µέσω των θρησκευτικών
κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα υποδοχής. Αυτό
συµβαίνει µε δύο τρόπους: Πρώτα απ’ όλα η ένταξη του µετανάστη σε
µια θρησκευτική κοινότητα, η επαφή του µε ανθρώπους που
11

Ο Παράγοντας της Θρησκείας στην Ενσωµάτωση των Μεταναστών στη Χώρα Υποδοχής

ασπάζονται την ίδια θρησκεία και η ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης,
αλληλεγγύης και αµοιβαίας κατανόησης µε αυτούς, του παρέχουν
συναισθηµατική ασφάλεια, ιδίως στην πρώτη φάση της εγκατάστασής
του σε µια ξένη χώρα, καθώς δε νιώθει αποµονωµένος (κοινωνικό
κεφάλαιο δεσµού). Επίσης, η δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και
κοινωνικών επαφών µε τα µέλη της θρησκευτικής κοινότητας συµβάλλει
στην εν γένει ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών του
δεξιοτήτων, ενισχύει την αυτοπεποίθησή του και διευκολύνει, µε τον
τρόπο αυτό, τη συναναστροφή του µε τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας
της χώρας υποδοχής, τη συµµετοχή του στους θεσµούς της και στο
πολιτικό γίγνεσθαι και, εντέλει, την οµαλή ένταξή του σε αυτήν (κοινωνικό
κεφάλαιο γεφύρωσης) (Bramadat P., 2005, σ. 203). Πολλές φορές
µάλιστα οι θρησκευτικές κοινότητες υποκαθιστούν το κράτος στις
διάφορες λειτουργίες του, µεριµνώντας για κοινωνικές παροχές προς τα
µέλη τους όπως εκπαίδευση και υγειονοµική περίθαλψη,
δηµιουργώντας, έτσι, έναν «επαναπροσδιορισµό της κοινωνικής
πολιτικής, που δεν κατευθύνεται πλέον προς το “κοινωνικό σύνολο”
αλλά προς “κοινότητες” » (Kaya A., 2009, σ. 26).
Είναι βέβαιο ότι η ύπαρξη οργανωµένων θρησκευτικών
κοινοτήτων επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την ενσωµάτωση των
µεταναστών. ωστόσο, δεν µπορεί να εκτιµηθεί συνολικά και εκ των
προτέρων το είδος της επίδρασης αυτής. Ειδικότερα, ο ρόλος τους
µπορεί να είναι θετικός σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, για τους λόγους
που ανέπτυξα παραπάνω. Μακροπρόθεσµα, όµως, η προσχώρηση
των µεταναστών σε κοινότητες που υιοθετούν νόρµες και προωθούν
έναν τρόπο ζωής που συµβαδίζει µε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των
µελών τους αλλά δε συνάδει µε το κυρίαρχο πρότυπο της χώρας
υποδοχής, ενδέχεται να οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισµό του
µετανάστη και, στην πιο ακραία περίπτωση, ακόµη και σε γκετοποίηση
(Peschke, D, 2009 σ. 371). Αυτό βέβαια εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Κατά τη γνώµη µου, είναι πολύ σηµαντικό οι κοινότητες
αυτές να µη λειτουργούν ως κλειστές οµάδες που αντιλαµβάνονται τη
διαφορετικότητα ως επικίνδυνο εχθρό που απειλεί τις αξίες τους και
δαιµονοποιούν οποιαδήποτε κυρίαρχη τάση δε συµβαδίζει µε αυτές, να
επιτρέπουν τη συµµετοχή ηµεδαπών που ασπάζονται την ίδια θρησκεία
και να προωθούν το διαθρησκευτικό διάλογο. Μόνο έτσι θα
συµβάλλουν θετικά στην ενσωµάτωση των µεταναστών και θα
αποφευχθεί η δηµιουργία «παράλληλων κοινωνιών» 3 , που θα
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οργανώνονται στη βάση της κοινής εθνικής ταυτότητας και θρησκείας
των µεταναστών.
Όταν, εποµένως, η ιδιαίτερη ταυτότητα του µετανάστη και ο
συναφής τρόπος ζωής του έρχονται σε αντίθεση µε το πολιτισµικό
πρότυπο και το κυρίαρχο σύστηµα αξιών της χώρας υποδοχής, η
ενσωµάτωση του δυσχεραίνεται. Ο µετανάστης ενδέχεται να
αντιλαµβάνεται την κουλτούρα της χώρας υποδοχής ως απειλή στη δική
του ταυτότητα, που θα τον αποκόψει από τους δεσµούς του µε τη χώρα
καταγωγής του, τις αρχές του, τις παραδόσεις του, µε αποτέλεσµα να
µην επιθυµεί και ο ίδιος να ενσωµατωθεί.
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1.3. ΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ
1.3.α. Παρουσία του µουσουλµανικού στοιχείου στα ευρωπαϊκά
κράτη
Η µετανάστευση µουσουλµάνων προς τα ευρωπαϊκά κράτη και η
εγκατάστασή τους σε αυτά ξεκίνησε κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960.
Την περίοδο εκείνη η Ευρώπη γνώριζε µεγάλη οικονοµική άνθηση και είχε
ανάγκη από φτηνά εργατικά χέρια που θα κάλυπταν τις παραγωγικές
της ανάγκες. Έτσι λοιπόν, τα ευρωπαϊκά κράτη υιοθέτησαν πολιτικές
προσέλκυσης µεταναστών εργατών, µε τη σύναψη σχετικών
διακρατικών συµφωνιών κυρίως µε τις χώρες του Μαγκρέµπ και την
Τουρκία. Σήµερα, ο αριθµός των µουσουλµάνων που ζουν στις
ευρωπαϊκές χώρες φτάνει περίπου τα 44.000.000 (The Pew Forum, 2011),
στα δε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) υπολογίζεται ότι είναι
περίπου 20.000.0004.
Θα ήταν λάθος να θεωρήσουµε τους µουσουλµάνους που ζουν
σήµερα στην Ευρώπη ως µια οµοιογενή οµάδα, µε κοινά
χαρακτηριστικά. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για ετερογενείς,
διακριτές µεταξύ τους κοινότητες, µε µεγάλες διαφορές και βαθιές
αντιθέσεις, που συνδέονται µε παράγοντες όπως η χώρα καταγωγής, η
γλώσσα, το δόγµα του Ισλάµ που ασπάζονται, οι πολιτισµικές
παραδόσεις, η διάρκεια παραµονής στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι
διαφοροποιήσεις αυτές εντοπίζονται όχι µόνο ανάµεσα στους
µουσουλµάνους που έχουν εγκατασταθεί σε διαφορετικά κράτη, αλλά
και ανάµεσα σε αυτούς που ζουν στο ίδιο κράτος. Την παράµετρο αυτή
θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη, προκειµένου να είναι αποτελεσµατικές,
οι πολιτικές ενσωµάτωσης των επιµέρους χωρών και
να µην
αντιµετωπίζουν όλους τους µουσουλµάνους που ζουν στο έδαφός
τους µε τον ίδιο τρόπο.
Επίσης, η κατανοµή των µουσουλµάνων στα ευρωπαϊκά κράτη
δεν είναι οµοιόµορφη, καθώς εκτιµάται ότι ποικίλλει από 0,1% του
πληθυσµού στην Τσεχία, τη Λιθουανία και την Εσθονία και φτάνει
περίπου το 6% στο Βέλγιο και 7,5% στη Γαλλία5. Η επιλογή και η
εγκατάστασή τους στις επιµέρους χώρες είναι συνάρτηση διαφόρων
παραγόντων. Μεταξύ άλλων, σχετίζεται µε το αν η ευρωπαϊκή χώρα
προορισµού είναι γειτονική τους χώρα, ενώ εξαρτάται επίσης και από
ιστορικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα την ύπαρξη αποικιών στο
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παρελθόν από ευρωπαϊκά κράτη στις χώρες προέλευσης, που
συνεπάγεται την ανάπτυξη στενών κοινωνικοοικονοµικών δεσµών
µεταξύ των δύο χωρών που επηρεάζουν τις µεταναστευτικές ροές από
τη µια προς την άλλη (European Parliament, 2007, σ. 2).

1.3.β. Χαρακτηριστικά του Ισλάµ και ανάγκη ενσωµάτωσης των
µουσουλµάνων µεταναστών.
Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περίπτωση της ενσωµάτωσης
ειδικότερα των µουσουλµάνων µεταναστών συνδέεται µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της ισλαµικής θρησκείας, καθώς και τη σχέση της µε την
κουλτούρα και το σύστηµα αξιών της δυτικής κοινωνίας. Η λειτουργία
των ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία είναι κατά βάση κοσµικά, στηρίζεται
στις αρχές της γαλλικής επανάστασης και του Διαφωτισµού, ενώ
συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε τα ιδεώδη που τους κληροδότησε η
χριστιανική τους παράδοση. Αντιθέτως, στα ισλαµικά κράτη η θρησκεία
διαπερνά όλες τις πτυχές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και
προσδιορίζει τον κώδικα αρχών και αξιών που υιοθετούν οι
µουσουλµάνοι, ο οποίος απέχει πολύ από τον αντίστοιχο των δυτικών
κρατών. Ενδεικτικοί είναι οι αναγκαστικοί γάµοι, συχνά µεταξύ ανηλίκων,
ο πατριαρχικός χαρακτήρας της οικογένειας, ο περιοριστικός
ενδυµατολογικός κώδικας των γυναικών και η εφαρµογή του Ιερού
Ισλαµικού Νόµου (Sharia), που συνεπάγεται σηµαντικές παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ιδίως των γυναικών6. Κατά συνέπεια,
δηµιουργήθηκε ανησυχία σχετικά µε το κατά πόσο οι µουσουλµάνοι
µετανάστες της Ευρώπης υιοθετούν το συγκεκριµένο κώδικα αξιών και
τρόπο ζωής, καθώς και αν και σε ποιο βαθµό είναι αυτά συµβατά και
µπορούν να υπάρξουν παράλληλα µε τις βασικές δυτικές αξίες και τους
θεσµούς που στηρίζονται σε αυτές.
Παρόλο που η εγκατάσταση των µουσουλµάνων στα ευρωπαϊκά
κράτη ξεκίνησε –όπως ανέφερα παραπάνω- τις δεκαετίες του 1950 και
1960, το ζήτηµα της ενσωµάτωσής τους προέκυψε πολύ αργότερα και,
ειδικότερα, από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 και µετά, οπότε και
συντελέστηκε µια σειρά γεγονότων και κοινωνικοπολιτικών αλλαγών
που έβαλαν στο µικροσκόπιο τις σχέσεις του µουσουλµανικού κόσµου
µε τη Δύση και έθεσαν υπό αµφισβήτηση τη δυνατότητα συνύπαρξης ή/
και συνεργασίας µεταξύ τους.
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Γεγονότα κοµβικής σηµασίας ήταν η πετρελαϊκή κρίση του 1973
καθώς και η ιρανική επανάσταση και η οµηρία του προσωπικού της
πρεσβείας των ΗΠΑ από ιρανούς φοιτητές το 1979, εξαιτίας των οποίων
άρχισε να αναπτύσσεται η αίσθηση ότι οι µουσουλµάνοι ήταν
αναξιόπιστοι και εχθρικά διακείµενοι προς τη Δύση. Μεταγενέστερα
γεγονότα όπως η υπόθεση του συγγραφέα Salman Rushdie, στα τέλη
της δεκαετίας του 19807, οι τροµοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ το
Σεπτέµβριο του 2001, στη Μαδρίτη το Μάρτιο του 2004 και στο Λονδίνο
τον Ιούλιο του 2005, για τις οποίες ανέλαβε την ευθύνη η al Qaeda, η
δολοφονία του σκηνοθέτη Theo Van Gogh στην Ολλανδία το 20048 και
η υπόθεση των σκίτσων του Μωάµεθ στη Δανία το 20059 επιβεβαίωσαν
στη συνείδηση των ευρωπαίων την εικόνα του Ισλάµ ως µιας θρησκείας
ακραίας και επικίνδυνης. Ιδιαίτερα το τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης
Σεπτεµβρίου 2001 στις ΗΠΑ αποτέλεσε την αφετηρία για τη συσχέτιση της
µετανάστευσης των µουσουλµάνων µε τα ζητήµατα ασφάλειας, καθώς
η µετακίνηση και παρουσία τους στα ευρωπαϊκά κράτη θεωρήθηκε
πλέον ως απειλή για την εθνική ασφάλεια. Κατόπιν τούτων, άρχισε να
παγιώνεται στο δυτικό κόσµο η αντίληψη που ταυτίζει το Ισλάµ µε τη βία,
την τροµοκρατία και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Επίσης, η οικονοµική ύφεση που έπληξε τα ευρωπαϊκά κράτη,
συνεπεία της πετρελαϊκής κρίσης του 1973, περιόρισε τις ανάγκες τους
σε εργατικό δυναµικό και, για το λόγο αυτά, την περίοδο εκείνη
υιοθετήθηκαν αυστηρότεροι µεταναστευτικοί νόµοι, που περιόριζαν τη
δυνατότητα µετακίνησης προσώπων από τις µουσουλµανικές χώρες
προς την Ευρώπη. Ευνοήθηκε µόνο η οικογενειακή επανένωση, µε
αποτέλεσµα, από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα, να εγκαθίστανται
οικογένειες µουσουλµάνων στα ευρωπαϊκά κράτη και η παρουσία του
µουσουλµανικού στοιχείου σε αυτά να αποκτά πιο µόνιµο χαρακτήρα.
Οι µουσουλµάνοι µετανάστες άρχισαν να συµµετέχουν πιο ενεργά στην
οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας διαµονής τους, και να
διαµορφώνουν αξιώσεις για εκπροσώπηση και συµµετοχή στο πολιτικό
γίγνεσθαι αυτής (Wharton Β, 2004, σ. 8,9). Παράλληλα, άρχισαν να
διαµορφώνουν απαιτήσεις που σχετίζονταν µε τα θρησκευτικά τους
πιστεύω. δηλαδή, «ενώ ως φιλοξενούµενοι εργάτες διατύπωναν κυρίως
αξιώσεις κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, ως συνέπεια της µόνιµης
εγκατάστασής τους, οι µουσουλµάνοι διεκδικούν επιπλέον θρησκευτικά
και πολιτισµικά δικαιώµατα» (Dolezal Μ. et al., 2008, σ. 2). Στο γεγονός
αυτό βρήκαν έρεισµα τα ακροδεξιά κόµµατα, τα οποία παρουσίαζαν
την –εµφανή πλέον- θρησκευτική και πολιτισµική ετερότητα των
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Ο Παράγοντας της Θρησκείας στην Ενσωµάτωση των Μεταναστών στη Χώρα Υποδοχής

µουσουλµάνων ως επικίνδυνη για το δυτικό κόσµο, ρητορική που βρήκε
απήχηση στην Ευρώπη ήδη από τη δεκαετία του 1980, µε αποτέλεσµα να
αρχίσει να καλλιεργείται σταδιακά το αίσθηµα της ισλαµοφοβίας10
(Cesari J., 2004, σ. 29-35).
Επιπλέον, το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και η κατάρρευση των
σοσιαλιστικών καθεστώτων σηµατοδότησε την απαρχή µιας νέας
εποχής, δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα κλίµα αβεβαιότητας ως προς
την υπό διαµόρφωση τάξη πραγµάτων. Τα ευρωπαϊκά κράτη, η ενότητα
των οποίων οφειλόταν ως ένα βαθµό στην κοινή τους µάχη κατά του
«σοβιετικού κινδύνου», βρέθηκαν σε αναζήτηση µιας νέας απειλής,
γύρω από την οποία θα συσπειρώνονταν. Το Ισλάµ, λόγω της ορατής
διαφορετικότητας του και υποτιθέµενης ασυµβατότητάς του µε τις αρχές
του κοσµικού δυτικού κράτους αποτέλεσε έναν εύκολα εντοπίσιµο και
προσδιορίσιµο κοινό «εχθρό» (Wharton B., 2004, σ. 2,3).
Συνεπεία όλων των ανωτέρω, οι µουσουλµάνοι µετανάστες
αποσυνδέθηκαν στη συνείδηση των ευρωπαίων από την εθνικότητά
τους και ταυτίστηκαν µε τη θρησκεία τους, το Ισλάµ, καθώς αυτό
θεωρήθηκε ο πλέον σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της
ταυτότητάς τους. Η συζήτηση γύρω από το θέµα αυτό δεν παύει ποτέ
να είναι επίκαιρη. Η δολοφονία επτά ατόµων, µεταξύ των οποίων και
τρία ανήλικα παιδιά, σε εβραϊκό σχολείο στην Τουλούζη το Μάρτιο του
2012 από τον αλγερινής καταγωγής Mohamed Merah, ο οποίος,
σύµφωνα µε τις γαλλικές αρχές, είχε διασυνδέσεις µε την Αλ Κάιντα
καθώς και οι αντιδράσεις που προκάλεσε σε σύσσωµο το
µουσουλµανικό κόσµο η προβολή της ταινίας «Η αθωότητα των
µουσουλµάνων», το Σεπτέµβριο του αυτού έτους, αντιδράσεις τόσο
έντονες και βίαιες που κατέληξαν σε δεκάδες νεκρούς και πολυάριθµους
τραυµατίες11, επανέφεραν για µια ακόµη φορά το θέµα στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος.
Δεδοµένου ότι το Ισλάµ αποτελεί για την Ευρώπη κάτι ξένο, που
όχι µόνο φαίνεται να µη συµβαδίζει µε το σύστηµα αξιών των δυτικών
κοινωνιών, αλλά επίσης φαίνεται να απειλεί να διαβρώσει και τα θεµέλια
στα οποία στηρίζεται η οµαλή λειτουργία τους, γεννήθηκε –ίσως για
πρώτη φορά- το ζήτηµα της ενσωµάτωσης µεταναστών που είναι
οπαδοί µιας συγκεκριµένης θρησκείας, ανεξάρτητα από τη χώρα
προέλευσής τους. Το βασικό ερώτηµα που γεννάται είναι εάν, µε ποιον
τρόπο και σε ποιο βαθµό η ισλαµική θρησκεία επηρεάζει την
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ενσωµάτωση των µουσουλµάνων µεταναστών που ζουν στα
ευρωπαϊκά κράτη.

1.3.γ. Ισλάµ και ενσωµάτωση των µουσουλµάνων στην Ευρώπη
Νοµίζω ότι οι µουσουλµάνοι µετανάστες της Ευρώπης είναι η
κατεξοχήν περίπτωση όπου η θρησκεία διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο
στην ενσωµάτωση τους, γεγονός που συνδέεται µε όσα εξέθεσα στην
αµέσως προηγούµενη ενότητα. Ο βαθµός και το είδος της επίδρασης
αυτής εξαρτάται από πολλές παραµέτρους, έτσι ώστε να µην µπορούµε
να συνάγουµε εκ των προτέρων εύκολα γενικεύσιµα συµπεράσµατα.
Ειδικότερα:
Ο στιγµατισµός των µουσουλµάνων ως εν γένει βίαιων και βαθιά
αντιδηµοκρατικών ατόµων, που ο τρόπος ζωής και οι αξίες τους δε
συµβαδίζουν µε αυτές του «πολιτισµένου» δυτικού κόσµου έχει µια διττή
αρνητική επίδραση στην οµαλή ένταξή τους. Από τη µια πλευρά ενισχύει
τα αισθήµατα ξενοφοβίας απέναντί τους και οδηγεί στον αποµονωτισµό
και θεσµικό αποκλεισµό τους από τη συµµετοχή στην κοινωνική,
πολιτική και οικονοµική ζωή της χώρας υποδοχής. «Ο αυξηµένος
βαθµός εχθρικότητας των πολιτών απέναντι στους µουσουλµάνους,
που συνυφαίνεται µε περίπλοκους τρόπους µε παλαιότερες,
βασιζόµενες στην εθνικότητα προκαταλήψεις, θέτει σηµαντικά εµπόδια
στην οικονοµική πρόοδο και την ενσωµάτωση»12 (Winter T., 2007, σ. 34).
Οι µουσουλµάνοι µετανάστες ζουν στο περιθώριο, κατοικούν σε
υποβαθµισµένες περιοχές, δε λαµβάνουν επαρκή µόρφωση, δε
διαθέτουν ιδιαίτερες δεξιότητες και οι περισσότεροι από αυτούς είτε είναι
άνεργοι είτε απασχολούνται σε όχι σταθερές και κακοπληρωµένες
εργασίες, κυρίως στο δευτερεύον τµήµα της αγοράς εργασίας13.
Παράλληλα, η καχυποψία µε την οποία αντιµετωπίζουν τα
ευρωπαϊκά κράτη τους µουσουλµάνους, οι διακρίσεις σε βάρος τους
καθώς και οι συνθήκες διαβίωσης τους, έχουν ως αποτέλεσµα οι
άνθρωποι αυτοί να νιώθουν άτοµα δεύτερης κατηγορίες, που δεν είναι
επιθυµητά στη χώρα στην οποία κατοικούν. Έτσι λοιπόν, καθώς δε
θέλουν ούτε οι ίδιοι να ενσωµατωθούν σε µια εχθρική απέναντί τους
κοινωνία, αναζητούν τη δική τους ιδιαίτερη και διακριτή ταυτότητα, την
οποία διαµορφώνουν συχνά µέσω της θρησκείας τους, που αποτελεί γι’
αυτούς ένα σταθερό σηµείο αναφοράς. Το Ισλάµ είναι το στοιχείο γύρω
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από το οποίο συσπειρώνονται οι µουσουλµάνοι, ανεξάρτητα από την
καταγωγή τους, καθώς το αντιλαµβάνονται ως το αντίβαρο απέναντι
στην εχθρική σε αυτούς δυτική κοινωνία, που προσπαθεί να τους
αφοµοιώσει και απειλεί την ταυτότητά τους (Wharton B., 2004. σ. 10).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, στο σηµείο αυτό, η περίπτωση των
µουσουλµάνων µεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς, στους οποίους
συναντάµε δύο αντίρροπες τάσεις. Αφενός πρόκειται για µορφωµένα
πρόσωπα, που γεννήθηκαν, µεγάλωσαν και σπούδασαν στα
ευρωπαϊκά κράτη, ζυµώθηκαν µε το δυτικό πρότυπο ζωής και
αισθάνονται ενεργά µέλη της κοινωνίας. Από την άποψη αυτή η ένταξη
τους είναι πολύ πιο εύκολη συγκριτικά µε τους προγόνους τους. Από
την άλλη πλευρά, όµως, το γεγονός ότι νιώθουν ανεπιθύµητοι στη χώρα
στην οποία έχουν µεγαλώσει και θεωρούν πατρίδα τους, τους ωθεί να
απορρίψουν το κυρίαρχο δυτικό πρότυπο και να αναζητήσουν µια δική
τους ταυτότητα, την οποία βρίσκουν στο Ισλάµ. Έχει αρχίσει, λοιπόν, να
παρατηρείται µια τάση ριζοσπαστικοποίησης της µουσουλµανικής
νεολαίας που ζει στην Ευρώπη και υιοθέτησης εκ µέρους της µια
«ταυτότητας διαµαρτυρίας», ως αντίδραση στις δυτικές κοινωνίες που
δεν τους αποδέχονται (Γεωργίου Μ., 2010, σ. 8,9). Όπως αναφέρει ο
Maillard, µε αφορµή την περίπτωση των µουσουλµάνων της Γαλλίας «οι
νεαροί µουσουλµάνοι που γεννήθηκαν και έλαβαν εκπαίδευση στη
Γαλλία οι οποίοι αισθάνονταν πως στοχοποιούνται εκ των προτέρων –
λιγότερο ή περισσότερο σαφώς- ως πιθανοί φονταµενταλιστές άρχισαν
να απορρίπτουν το άσκοπο της κατηγορίας και να την κάνουν σηµαία
της προσβεβληµένης ταυτότητάς τους. Αυτή η στάση [...] πήρε µια
παγκόσµια διάσταση µετά την 11η Σεπτεµβρίου 2001» (Maillard D., 2005,
σ. 76 ).
Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Όσο
µεγαλύτερη είναι η επιφυλακτικότητα της Ευρώπης απέναντι στους
µουσουλµάνους που κατοικούν στο έδαφός της, τόσο περισσότερο
αυτοί θα στρέφονται προς το Ισλάµ, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται
συνεχώς η αποµόνωσή τους και να δηµιουργούνται όλο και µεγαλύτερα
προσκόµµατα στην ενσωµάτωσή τους.
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1.4. Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Όσα εκθέτω παραπάνω έχουν αρχίσει να γίνονται αντιληπτά από
τη διεθνή κοινότητα, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο. Ιδίως στο πεδίο
της Ε.Ε., η αλληλεξάρτηση ανάµεσα στα κράτη-µέλη είναι τόσο µεγάλη,
ώστε η αδυναµία ενός από αυτά να ενσωµατώσει τους µετανάστες που
κατοικούν στο έδαφός του να µπορεί να επηρεάσει τα άλλα σε τοµείς
όπως η οικονοµία και η ασφάλεια. Το Νοέµβριο του 2004 το Συµβούλιο
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε 11 βασικές αρχές
για την ενσωµάτωση, που θα πρέπει να διέπουν τις πολιτικές των
κρατών-µελών. Στις αρχές αυτές µνηµονεύεται η σηµασία της
πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, της πολιτικής
συµµετοχής, της ανάπτυξης σχέσεων µεταξύ µεταναστών και πολιτών
της χώρας υποδοχής και της δυνατότητας ελεύθερης έκφρασης της
θρησκευτικής και πολιτισµικής ταυτότητας. Ειδικά για το τελευταίο
σηµείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη
εποικοδοµητικού διαθρησκευτικού διαλόγου µεταξύ των θρησκευτικών
κοινοτήτων, καθώς και µεταξύ των κοινοτήτων αυτών και των κρατικών
αρχών (COM, 2005, σ. 9).
Επίσης, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της
Ευρώπης (ΣτΕ) αναφέρει στο Ψήφισµα 1617/2008 ότι στόχος δε θα
πρέπει να είναι η αφοµοίωση, αλλά η ενσωµάτωση, η έννοια της οποίας
συµβαδίζει µε το σεβασµό εκ µέρους της χώρας υποδοχής στη
διαφορετικότητα της κουλτούρας και της θρησκείας των µεταναστών14
και την ενεργή συµµετοχή τους στην κοινωνική ζωή του τόπου,
παροτρύνοντας τα κράτη να θεσπίσουν νοµοθεσία που να διευκολύνει
την απόκτηση υπηκοότητας, ενώ µε πιο πρόσφατο Ψήφισµά της
(1846/2011) καλεί τα κράτη να υιοθετήσουν πολιτικές που να ευνοούν
την κουλτούρα της συνύπαρξης και του θρησκευτικού πλουραλισµού,
όπως επίσης και να παρέχουν σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες τη
δυνατότητα να αποκτήσουν νοµικό καθεστώς.
Σε άλλο Ψήφισµά της (1605/2008) η Κοινοβουλευτική Συνέλευση
εντοπίζει φαινόµενα ριζοσπαστικοποίησης των µουσουλµάνων της
Ευρώπης και επισηµαίνει πως η καταπολέµησή τους θα επιτευχθεί µέσω
της ενσωµάτωσης των µουσουλµάνων µεταναστών. Στη συνέχεια καλεί
τα κράτη να λάβουν µέτρα που να διασφαλίζουν την ίση πρόσβασή
των µουσουλµάνων στην αγορά εργασίας, να φροντίσουν για την
κατασκευή λατρευτικών χώρων, µε ένα καθεστώς που να µην επιτρέπει
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αυξηµένη επιρροή σε αυτούς, µέσω της χρηµατοδότησης, των χωρών
προέλευσης και να εισάγουν προγράµµατα για την εκπαίδευση των
ιµάµηδων σε Πανεπιστήµια της χώρας υποδοχής, ώστε να αµβλυνθούν
τα φαινόµενα ριζοσπαστικού λόγου των θρησκευτικών λειτουργών.
Επίσης, µε το Ψήφισµα 1743/2010 προτρέπει τα κράτη να διασφαλίσουν
την παροχή ισλαµικής, χριστιανικής και ιουδαϊκής εκπαίδευσης και
παραπέµπει στην υπ’ αριθ. 1720/2005 Σύστασή της, όπου τονίζεται η
σηµασία της διδασκαλίας στα σχολεία της ιστορίας όλων των
θρησκειών, µε αµερόληπτο τρόπο. Επίσης, µε Σύσταση που υιοθέτησε
στις 19-1-2011, η Επιτροπή Υπουργών ζητά από τα κράτη να λαµβάνουν
υπόψη και να δείχνουν σεβασµό στη διαφορετικότητα των µεταναστών,
όταν υιοθετούν πολιτικές που αποβλέπουν στην αλληλεπίδρασή των
τελευταίων µε την κοινωνία της χώρας υποδοχής και στη
δραστηριοποίησή τους ως µελών του κοινωνικού αυτού συνόλου.
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
2.1.α. Χαρακτηριστικά των µουσουλµάνων µεταναστών
Η µετανάστευση πληθυσµών από µουσουλµανικές χώρες προς
τη Γερµανία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 και σχετιζόταν µε τις αυξηµένες
ανάγκες της χώρας15 σε εργατικό δυναµικό16. Οι µετανάστες αυτοί
θεωρήθηκαν «φιλοξενούµενοι εργάτες»17 και η έλευση και παραµονή
τους στη Γερµανία αναµενόταν να είναι προσωρινή, δεδοµένου ότι οι
σχετικές διακρατικές συµφωνίες προέβλεπαν αρχικά ένα σύστηµα
«ανακύκλωσης εργατικού δυναµικού» (rotation), µε τον ανά διαστήµατα
επαναπατρισµό των υπαρχόντων µεταναστών και την έλευση νέων18,
όροι οι οποίοι ωστόσο καταργήθηκαν σύντοµα19.
Στη Γερµανία ζουν σήµερα περίπου 4.200.000 µουσουλµάνοι (The
Pew Forum, 2011)20, η πλειοψηφία των οποίων είναι τουρκικής
καταγωγής 21 . Η θρησκεία είναι σηµαντικός προσδιοριστικός
παράγοντας της ταυτότητας τους, καθώς το 36% αυτών δηλώνει
εξαιρετικά αφοσιωµένο στη θρησκεία του, το 50% αρκετά αφοσιωµένο,
ενώ µόνο το 4% δεν είναι καθόλου θρήσκο (Haug S. et al, 2010, σ. 132).
Οι περισσότεροι από τους µουσουλµάνους δεν είναι µέλη
οργανωµένων θρησκευτικών κοινοτήτων και η συµµετοχή σε αυτές
φτάνει µόλις το 20% (Haug S. et al, 2010, σ. 159). Έρευνα έδειξε ότι οι
µετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς –στους οποίους περιλαµβάνονται
και οι µουσουλµάνοι- νιώθουν ως πατρίδα τους τη Γερµανία, επιθυµούν
και έχουν επαφές µε άτοµα της ηλικίας τους ανεξαρτήτως θρησκευτικού
και πολιτισµικού υποβάθρου και δεν αυτοπροσδιορίζονται µε βάση τη
µεταναστευτική τους ταυτότητα. (Open Society Institute, 2010, σ. 52).
Ωστόσο, κυρίως από την άνοιξη του 2012, άρχισαν να
εκφράζονται ανησυχίες ότι ο σαλαφισµός, που αποτελεί µια από τις
πλέον ακραίες εκφάνσεις του Ισλάµ, έχει αρχίσει να αποκτά ολοένα και
µεγαλύτερη απήχηση ανάµεσα στους µουσουλµάνους της Γερµανίας
και ιδιαίτερα τους νεώτερους, που έχουν γεννηθεί και µεγαλώσει στη
χώρα. Αφετηρία αποτέλεσε η πρωτοβουλία των σαλαφιστών της
Γερµανίας να διανείµουν δωρεάν το Κοράνι σε περαστικούς, στους
δρόµους διαφόρων γερµανικών πόλεων, τον Απρίλιο του 2012, ενώ η
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συζήτηση πυροδοτήθηκε µε αφορµή τα βίαια επεισόδια που έλαβαν
χώρα στην πόλη Solingen στις 6 Μαΐου 2012, στα πλαίσια διαµαρτυρίας
200 περίπου σαλαφιστών για κάποια «προσβλητικά» σκίτσα που
απεικόνιζαν τον προφήτη Μωάµεθ. Σύµφωνα µάλιστα µε έκθεση του
Υπουργείου Εσωτερικών της Γερµανίας « ... οι αρχές ασφαλείας
παρατηρούν αυξηµένη δραστηριότητα των Σαλαφιστών. Πολυάριθµες
οργανώσεις Σαλαφιστών [...] προσεγγίζουν το κοινό τους µέσω του
διαδικτύου και µέσω δραστηριοτήτων στοχευµένης προπαγάνδας, που
έχουν απήχηση ιδιαιτέρως στους νεαρούς µουσουλµάνους και
προωθούν το ριζοσπαστισµό» (Federal Ministry of the Interior, 2011, σ.
6). Ενδεικτικό είναι άλλωστε και το γεγονός ότι, κατόπιν αντιδράσεων
εκλεγµένων αξιωµατούχων για το περιστατικό της δωρεάν διανοµής του
Κορανίου από τους σαλαφιστές, η κυβέρνηση της Γερµανίας ανέθεσε
σε τµήµα των Υπηρεσιών Ασφαλείας να επιβλέπουν τη διανοµή αυτή
(U.S. Department of State, 2010, Germany).

2.1.β. Η πολιτική ενσωµάτωσης της Γερµανίας
Η Γερµανία για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν είχε υιοθετήσει καµία
πολιτική ενσωµάτωσης των µεταναστών που ζούσαν στο έδαφός της. Η
απόκτηση της γερµανικής ιθαγένειας στηριζόταν παραδοσιακά στο
δίκαιο του αίµατος, γεγονός που την καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη για
τους µετανάστες22. Το 1990 θεσπίστηκε νόµος που εξαρτούσε την
απόκτηση της ιθαγένειας από τη µακροχρόνια παραµονή στη
Γερµανία23, θέτοντας σε δεύτερη µοίρα την πολιτισµική αφοµοίωση στο
γερµανικό τρόπο ζωής. Η νοµοθεσία αυτή, που καταδεικνύει τη
συνειδητοποίηση του πολυπολιτισµικού χαρακτήρα της γερµανικής
κοινωνίας, σηµατοδότησε µια µεταστροφή στην πολιτική της Γερµανίας
που κατέληξε στην υιοθέτηση νέου νόµου το 2000, ο οποίος συνδυάζει
το δίκαιο του αίµατος µε το δίκαιο του εδάφους, µε αποτέλεσµα η
απόκτηση της γερµανικής υπηκοότητας να συναρτάται και µε κριτήρια
όπως η µακρόχρονη διαµονή στη χώρα, η καλή γνώση της γερµανικής
γλώσσας και η γέννηση σε γερµανικό έδαφος. Ειδικότερα για τους
µουσουλµάνους µετανάστες αξίζει να παρατηρήσουµε τα εξής: ο
αριθµός των Τούρκων µεταναστών –οι οποίοι αποτελούν την
πολυπληθέστερη οµάδα µουσουλµάνων στη Γερµανία- που απέκτησαν
τη γερµανική ιθαγένεια άρχισε να αυξάνεται σηµαντικά από τα µέσα της
δεκαετίας του 1990, µε αποκορύφωµα το 1999, οπότε και έφτασε στους
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103.900, ενώ από το 2000 και µετά σηµειώθηκε σηµαντική πτώση, µε
αποτέλεσµα το 2006 να φτάνει µόλις τους 33.388 (Kaya A., 2009, σ. 49).
Σήµερα, περίπου το 45% των µουσουλµάνων έχει αποκτήσει τη
γερµανική υπηκοότητα (U.S. Department of State, 2010, Germany).

2.1.γ. Η πολιτική της Γερµανίας απέναντι στους µουσουλµάνους
και τις οργανώσεις τους
Ο Θεµελιώδης Νόµος κατοχυρώνει τη θρησκευτική ελευθερία,
αλλά και τον κοσµικό χαρακτήρα του κράτους, καθώς καµία θρησκεία
δεν αναγορεύεται ως επίσηµη ή επικρατούσα24. Το κράτος οφείλει να
αντιµετωπίζει όλες τις θρησκείες µε τον ίδιο τρόπο και να µην κάνει
διακρίσεις υπέρ ή σε βάρος κάποιας από αυτές25. Ως έκφανση του
κοσµικού χαρακτήρα του κράτους, η χρήση µαντήλας από τις
δηµοσίους υπαλλήλους γενικά έχει απαγορευτεί σε δύο26 κρατίδια, ενώ
σε άλλα έξι27 έχει απαγορευτεί η χρήση της από τις εκπαιδευτικούς σε
δηµόσια σχολεία.
Στη Γερµανία λειτουργεί πλήθος µουσουλµανικών οργανώσεων28,
περίπου 2.342 (Halm D. et al., 2012, σ. 2) «χωρίς να υπάρχει µεταξύ τους
ιεραρχική σχέση ούτε κάποια οριζόντια σύνδεση» (Warner C. and
Wenner M., 2006, σ. 464). Παρόλο που έχει καθιερωθεί ένα σύστηµα
συνεργασίας κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων για την επίτευξη
κοινών στόχων σε τοµείς όπως η εκπαίδευση και η κοινωνική πρόνοια,
οι µουσουλµανικές οργανώσεις δε συµµετέχουν σε αυτό. Η εβραϊκή
κοινότητα, η ευαγγελική, η καθολική και η προτεσταντική εκκλησία
αποτελούν επίσηµα αναγνωρισµένους δηµόσιους φορείς, µέσω των
οποίων το κράτος ασκεί κοινωνική πολιτική29 και χρηµατοδοτεί διάφορες
δραστηριότητές τους30. Δε συµβαίνει το ίδιο µε τη µουσουλµανική
κοινότητα, στην οποία δεν έχει αποδοθεί το παραπάνω καθεστώς31.
Όπως αναφέρει ο G.D. Totakhyl, ηγέτης µιας µουσουλµανικής
οργάνωσης «λαµβάνουµε σχεδόν µηδενική κυβερνητική βοήθεια για τα
ιδρύµατά µας. Οι άλλες θρησκευτικές οµάδες λαµβάνουν 100%
χρηµατοδότηση από το κράτος για όλα εκείνα τα κοινωνικά
προγράµµατα. Αλλά για εµάς, παρόλο που πληρώνουµε τους φόρους
µας, τα χρήµατα από τους φόρους µας πηγαίνουν κάπου
αλλού» (Soper J.C. and Fetzer J.S, 2009, σ. 43,44).
Στη Γερµανία υπάρχουν περίπου 2.600 χώροι λατρείας για τους
µουσουλµάνους, η κατασκευή και συντήρηση των οποίων δε
χρηµατοδοτείται από το κράτος32 (U.S. Department of State, 2010,
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Germany) 33 . Η πλειοψηφία των µουσουλµάνων θρησκευτικών
λειτουργών που δε ζει µόνιµα στη Γερµανία, αλλά οι περισσότεροι από
αυτούς έρχονται για µικρό χρονικό διάστηµα από τις χώρες προέλευσης
των µουσουλµάνων µεταναστών και, κατά συνέπεια, δεν έχουν επαφή
µε τη γερµανική γλώσσα και κουλτούρα (Halm D. et al., 2012, σ. 5)34.
Παρόλο που «οι επίσηµοι µουσουλµάνοι θρησκευτικοί λειτουργοί στη
Γερµανία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε οµάδες που ευνοούν το
διάλογο» (Halm D. et al., 2012, σ. 7), περίπου το 20% των θρησκευτικών
αυτών λειτουργών ασπάζεται και κηρύττει τις πιο συντηρητικές και
ριζοσπαστικές πτυχές του Ισλάµ35, όπως προκύπτει από έρευνα του R.
Ceylan.
Η παροχή θρησκευτικής εκπαίδευσης είναι υποχρέωση του
κράτους, βάσει του αρ. 7 του Θεµελιώδους Νόµου. Στα δηµόσια σχολεία
των περισσότερων κρατιδίων παρέχονται µαθήµατα ισλαµικής παιδείας,
χωρίς ωστόσο να έχει υιοθετηθεί ένα ενιαίο πρόγραµµα σε εθνικό
επίπεδο, γεγονός που οφείλεται εν µέρει στο ότι καµία µουσουλµανική
οργάνωση δεν έχει αναγνωριστεί ως δηµόσια αρχή, αρµόδια για το
σχεδιασµό και την εφαρµογή του36 (U.S. Department of State, 2010,
Germany). Η ισλαµική εκπαίδευση δεν είναι µέρος του βασικού σχολικού
προγράµµατος και στηρίζεται σε πιλοτικά προγράµµατα, που
διαφέρουν µεταξύ των κρατιδίων. Την ευθύνη για τη διοργάνωσή τους
έχουν αναλάβει τοπικές µουσουλµανικές οργανώσεις, που µεριµνούν
για τη διδαχθείσα ύλη και παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες, πάντα υπό
κρατική επίβλεψη37. Ωστόσο, το Δεκέµβριο του 2011, κατόπιν σχετικής
απόφασης που έλαβε το κοινοβούλιο του κρατιδίου της Βόρειας
Ρηνανίας – Βεστφαλίας, ανακοινώθηκε η προσθήκη της ισλαµικής
εκπαίδευσης στο τακτικό πρόγραµµα των δηµοσίων σχολείων, σε
συνεργασία, πάντοτε, µε µουσουλµανικές οργανώσεις της περιοχής31
(U.S. Department of State, 2011, Germany). Επίσης, ισλαµική
εκπαίδευση παρέχουν και τα λίγα ιδιωτικά µουσουλµανικά σχολεία38 που
υπάρχουν στη Γερµανία, τα οποία λαµβάνουν κρατική χρηµατοδότηση.
Περαιτέρω, το 2008, µε πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Εσωτερικών W.
Schäuble, ξεκίνησε µια προσπάθεια δηµιουργίας ενός συνολικού
προγράµµατος παροχής µουσουλµανικής εκπαίδευσης στη γερµανική
γλώσσα, στα πλαίσια της οποίας εκδόθηκε σχετικό διδακτικό βιβλίο.
Επίσης, από το χειµερινό εξάµηνο του 2011 τέθηκε σε εφαρµογή ένα
χρηµατοδοτούµενο από το κράτος πρόγραµµα φοίτησης σε γερµανικά
πανεπιστήµια τόσο των ιµάµηδων που θα καλύπτουν τις λατρευτικές
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ανάγκες των µουσουλµάνων όσο και εκπαιδευτικών που θα παρέχουν
ισλαµική εκπαίδευση στα δηµόσια σχολεία39.
Το 2006, ο W. Schäuble ίδρυσε το Deutsche Islam Konferenz (DIK),
µια κρατική πρωτοβουλία για την προώθηση της συνεργασίας και του
διαλόγου µε τους µουσουλµάνους και τις οργανώσεις τους. Πρόκειται
για ένα σχήµα που περικλείει στους κόλπους του εκπροσώπους της
κρατικής εξουσίας, µουσουλµανικές οργανώσεις 40 και ιδιώτες
µουσουλµάνους, κυρίως θρησκευτικούς λειτουργούς και επιστήµονες
και λειτουργεί υπό το συντονισµό και την ηγεσία του εκάστοτε Υπουργού
Εσωτερικών.

2.1.δ. Η άποψη της γερµανικής κοινωνίας
Η γερµανική κοινωνία δεν είναι πολύ ανεκτική απέναντι στους
µουσουλµάνους µετανάστες. Οι Γερµανοί συνδέουν το Ισλάµ µε τη βία
και το συντηρητισµό41 και θεωρούν την παρουσία των µουσουλµάνων
καταστροφική για το κράτος πρόνοιας42. Σύµφωνα µε έρευνα που
διενεργήθηκε το 2010 από το Πανεπιστήµιο του Münster, µόλις το 34%
των δυτικογερµανών και το 26% των ανατολικογερµανών διάκειται θετικά
απέναντι στους µουσουλµάνους. Επίσης, λιγότερο από το 30% στη
Δυτική Γερµανία και 20% στην Ανατολική Γερµανία τάσσεται υπέρ της
κατασκευής τζαµιών (Westfälische Wilhelms - Universität Münster, 2010).
Παρεµφερή είναι και τα αποτελέσµατα άλλης έρευνας, σύµφωνα µε την
οποία µόνο το 45% των Γερµανών έχει θετική άποψη για τους
µουσουλµάνους (Pew Research Center, 2011, σελ. 3).
Η στάση αυτή της γερµανικής κοινωνίας αντικατοπτρίζεται πολλές
φορές και στις δηλώσεις των γερµανών πολιτικών. Τον Οκτώβριο του
2010, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Horst Seehofer, αφού επισήµανε
τη δυσκολία που συναντούν οι µετανάστες µε διαφορετική κουλτούρα
να ενσωµατωθούν στη γερµανική κοινωνία, είπε χαρακτηριστικά ότι η
«πολυπολιτισµικότητα πέθανε» (Euronews, 2010). Λίγες ηµέρες
αργότερα, η καγκελάριος Angela Merkel δήλωσε, σχολιάζοντας την
έλευση µεταναστών στη Γερµανία τη δεκαετία του 1960 «ξεγελάσαµε τον
εαυτό µας, λέγοντας, δε θα µείνουν, κάποια στιγµή θα φύγουν, αλλά
αυτό απέχει από την πραγµατικότητα», καταλήγοντας ότι «η προσέγγιση
της οικοδόµησης µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας όπου θα ζούσαµε
ευτυχισµένοι ο ένας δίπλα στον άλλον απέτυχε, απέτυχε
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ολοκληρωτικά» (BBC News, 2010). Πιο πρόσφατα, το Σεπτέµβριο του
2011, ο νεοτοποθετηθείς Υπουργός Εσωτερικών Hans-Peter Friedrich,
αναφερόµενος ειδικότερα στην παρουσία του µουσουλµανικού
στοιχείου στη Γερµανία, δήλωσε ότι «δεν µπορεί να αποδειχθεί ιστορικά
πως το Ισλάµ αποτελεί “κοµµάτι” της Γερµανίας» (Speigel Online
International, 2011)43.

2.1.ε. Η κατάσταση ενσωµάτωσης των µουσουλµάνων
µεταναστών
Οι µουσουλµάνοι της Γερµανίας –ανεξαρτήτως αν έχουν
αποκτήσει τη γερµανική υπηκοότητα ή όχι- ζουν συγκεντρωµένοι σε
συγκεκριµένες συνοικίες 44 , πολλοί από αυτούς δε µιλούν καν
γερµανικά45, παρακολουθούν τα δικά τους τηλεοπτικά κανάλια και τα
παιδιά τους µεγαλώνουν µε τις δικές τους παραδόσεις. Αποτελούν,
δηλαδή, µια διακριτή κοινότητα, που δεν έχει ενσωµατωθεί στη γερµανική
κοινωνία, αλλά υπάρχει παράλληλα µε και ανεξάρτητα από αυτήν. Το
εκπαιδευτικό τους επίπεδο εν γένει είναι αισθητά χαµηλότερο σε σχέση µε
τους πιστούς οποιασδήποτε άλλης θρησκείας46, γεγονός που αφορά
και τους µετανάστες δεύτερης γενιάς που γεννήθηκαν και έλαβαν
εκπαίδευση στη Γερµανία (Haug S. et al., 2010, σ. 201,203), ενώ η επαφή
τους µε τους ντόπιους47 είναι περιορισµένη (Haug S. et al., 2010, σ.
255,256). Ως προς τη θέση τους στην αγορά εργασίας, αξίζει να
σηµειώσουµε ότι η πλειοψηφία των απασχολούµενων σε χειρονακτικές
εργασίες είναι µουσουλµάνοι µετανάστες, κυρίως τουρκικής καταγωγής
(Haug S. et al., 2010, σ. 221), ενώ η θρησκεία µπορεί να λειτουργήσει
αποτρεπτικά για την εύρεση εργασίας ή τη βαθµολογική ανέλιξη σε
αυτή, γεγονός που πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες που φορούν µαντήλα48
(Open Society Institute, 2010, σ. 86, 94, 95).
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2.2. ΓΑΛΛΙΑ
2.2.α. Χαρακτηριστικά των µουσουλµάνων µεταναστών
Το Ισλάµ είναι η δεύτερη µεγαλύτερη θρησκεία στη Γαλλία49, όπου ζουν
περίπου 4.704.000 µουσουλµάνοι (The Pew Forum, 2011) 50 , η
πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από χώρες της Βορείου Αφρικής51.
Η µετανάστευση από µουσουλµανικές χώρες προς τη Γαλλία είχε
ξεκινήσει από τις αρχές του 20ου αιώνα και εκτοξεύθηκε κατά τη δεκαετία
του 196052. Οι µουσουλµάνοι της Γαλλίας είναι πολύ συνεπείς στην
τήρηση των λατρευτικών τους υποχρεώσεων, γεγονός ενδεικτικό της
έντασης του θρησκευτικού τους συναισθήµατος. Σύµφωνα µε έρευνα
του 2009, το 70% αυτών τηρεί τη νηστεία του Ραµαζανιού και το 33%
προσεύχεται 5 φορές την ηµέρα (U.S. Department of State, 2010,
France). Ο βαθµός θρησκευτικότητας των µουσουλµάνων δε φαίνεται
να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν το
γαλλικό κράτος και τους πολίτες του. Σύµφωνα µε έρευνα του 2006, το
42% των µουσουλµάνων της Γαλλίας αυτοπροσδιορίζονται πρωταρχικά
ως Γάλλοι και δευτερευόντως µε βάση τη θρησκεία τους53 (Pew
Research Center, 2006), παρόλο που, σύµφωνα µε πρόσφατη
δηµοσκόπηση, το 68% των µουσουλµάνων της Γαλλίας είναι
περισσότερο προσκοληµµένο στα θρησκευτικά παρά στα εθνικά τους
ιδεώδη (Sociovision, 2013).

2.2.β. Η πολιτική ενσωµάτωσης της Γαλλίας
Οι οικουµενικές αξίες της ισότητας, της δηµοκρατίας και του
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελούν την πεµπτουσία
της πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης στη Γαλλία και θεωρούνται
θεµελιώδεις για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Επίσης, η δοµή και
η λειτουργία του γαλλικού κράτους στηρίζεται στην αρχή της
λαϊκότητας, µε την έννοια ότι το κράτος δεν υιοθετεί ευνοϊκή στάση
απέναντι σε καµία θρησκεία και ότι όλοι όσοι κατοικούν στη γαλλική
επικράτεια αντιµετωπίζονται ισότιµα και έχουν ίδια δικαιώµατα και
ευκαιρίες, ανεξαρτήτως του θρησκεύµατός τους. Ήδη από το 1905 έχει
θεσπιστεί νόµος που καθιερώνει τον πλήρη διαχωρισµό εκκλησίας κράτους (Laicité).
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Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, το µοντέλο ενσωµάτωσης που
υιοθετεί η Γαλλία είναι το αφοµοιωτικό, σύµφωνα µε το οποίο ο στόχος
της ένταξης και της κοινωνικής συνοχής µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω
της αφοµοίωσης στην κυρίαρχη γαλλική κουλτούρα, που στηρίζεται
στις αρχές της δηµοκρατίας, της ισότητας και της λαϊκότητας. Η
έκφραση των θρησκευτικών πεποιθήσεων, ως εκδήλωση της
διαφορετικότητας µεταξύ των µελών της γαλλικής κοινωνίας και ως
αντιβαίνουσα στον κοσµικό χαρακτήρα του κράτους, πρέπει να
περιορίζεται στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής (Triandafyllidou Α., 2005). Το
γαλλικό δίκαιο ιθαγένειας υιοθετεί το δίκαιο του αίµατος και, υπό
προϋποθέσεις, το δίκαιο του εδάφους 54 . Η εύκολη απόκτηση
υπηκοότητας55 από τους µετανάστες και τα παιδιά τους σηµαίνει
παραχώρηση σε αυτούς όχι κάποιων ιδιαίτερων προνοµίων βάσει της
εθνικής ή/και πολιτισµικής τους ταυτότητας, αλλά µόνο αυτών που
απολαµβάνουν οι Γάλλοι πολίτες.

2.2.γ. ...και ο τρόπος µε τον οποίο επηρεάζει τους µουσουλµάνους
Η λογική πίσω από το αφοµοιωτικό µοντέλο βρίσκεται στη
δηµιουργία µιας κοινής συλλογικής ταυτότητας που θα βασίζεται στην
αποδοχή των θεµελιωδών για το γαλλικό κράτος αξιών από όλους όσοι
κατοικούν στο έδαφός του. Για την ανάδειξη της ταυτότητας αυτής δεν
πρέπει να υφίστανται (θετικές ή αρνητικές) διακρίσεις µεταξύ των µελών
της κοινωνίας βάσει του θρησκεύµατός και, από την άποψη αυτή, «ο
κοσµικός χαρακτήρας του κράτους αποτελεί το βασικό παράγοντα για
την κοινωνική συνοχή» (Kastoryano R., 2006, σ. 62). Κατά συνέπεια, ο
νόµος του 1905 ερµηνεύτηκε και εφαρµόστηκε µε τον πλέον αυστηρό
τρόπο και κατέληξε σε πλήρη απαγόρευση δηµόσιας έκφρασης των
θρησκευτικών πεποιθήσεων. Παρόλο που ο νόµος αυτός δε
στοχοποιούσε ειδικά τους µουσουλµάνους, η ορατή διαφορετικότητα
του Ισλάµ σε σχέση µε το γαλλικό τρόπο ζωής οδήγησε σε σύγκρουση
τους µε το γαλλικό κράτος56. Το 1989 ξεκίνησε ο λεγόµενος «πόλεµος της
µαντήλας», όταν τρεις µουσουλµάνες µαθήτριες αποβλήθηκαν επειδή
φορούσαν µαντήλα (hijab) στο χώρο του σχολείου, µε την αιτιολογία ότι
τα θρησκευτικά σύµβολα απαγορεύονταν στα δηµόσια σχολεία,
γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο µουσουλµανικό
πληθυσµό. Το θέµα επανερχόταν συνεχώς στο δηµόσιο διάλογο57 µέχρι
το 200458, οπότε και απαγορεύτηκε η χρήση της µαντήλας (και άλλων
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στοιχείων, ενδεικτικών της θρησκείας) στα δηµόσια σχολεία, ενώ τον
Απρίλιο του 2011 τέθηκε σε ισχύ νόµος που απαγορεύει τη χρήση
µπούρκας σε δηµόσιους χώρους59.
Μάλιστα, η απαγόρευση της χρήσης της µαντήλας στα δηµόσια
εκπαιδευτικά ιδρύµατα αφορά τόσο τους ενήλικες µαθητές, όσο και
τους γονείς των µουσουλµάνων µαθητών που τους συνοδεύουν στις
σχολικές εκδροµές, διότι, σύµφωνα µε τον Υπουργό Παιδείας Luc
Chatel, «όταν οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά τους στις σχολικές
εκδροµές, συµµετέχουν ενεργά στην παροχή δηµόσιας υπηρεσίας και,
εποµένως, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την αρχή της
ουδετερότητας» (Amnesty International, 2012, σ. 68).

2.2.δ. Η πολιτική της Γαλλίας απέναντι στους µουσουλµάνους και
τις οργανώσεις τους
Στη Γαλλία υπάρχουν περίπου 1.600 χώροι λατρείας, η πλειοψηφία
των οποίων δεν είναι τζαµιά (European Parliament, 2007, σ. 111), οι δε
µουσουλµανικές οργανώσεις60 που δραστηριοποιούνται στη χώρα είναι
πολυάριθµες -φτάνουν τις 1.500 (European Parliament, 2007, σ. 111)και αποκεντρωµένες, οργανώνουν συνήθως τη λειτουργία τους γύρω
από χώρους λατρείας και δεν συνδέονται µεταξύ τους µε κάποια σχέση
ιεραρχίας. Το γαλλικό κράτος δε χρηµατοδοτεί τις οργανώσεις αυτές61
ούτε την κατασκευή χώρων λατρείας, γεγονός που οδήγησε στην
αναζήτηση των απαραίτητων κονδυλίων από τις χώρες προέλευσης,
δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να ασκούν επιρροή στους χώρους
αυτούς. Μεγάλο µέρος των ιµάµηδων δε µιλά τη γαλλική γλώσσα ούτε
είναι γάλλοι πολίτες62. Το 2008 ξεκίνησε πρόγραµµα εκπαίδευσης
µ ο υ σ ο υ λ µ ά ν ω ν θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ώ ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν 63 σ ε Κ α θ ο λ ι κ ό
Πανεπιστήµιο 64 του Παρισιού, προκειµένου να περιοριστεί ο
ριζοσπαστικός λόγος των ιµάµηδων.
Τα δηµόσια σχολεία είναι κοσµικά και δε διδάσκουν µαθήµατα
θρησκευτικών. Υπάρχουν όµως µουσουλµανικά ιδιωτικά σχολεία, τα
οποία ακολουθούν πρόγραµµα που συµβαδίζει µε τις προδιαγραφές
των δηµοσίων σχολείων, αλλά παρέχουν επίσης ισλαµική εκπαίδευση
και οι µαθητές µπορούν να φορούν ενδυµασία που φανερώνει τη
θρησκεία τους. Ορισµένα από τα σχολεία αυτά εντάσσονται σε ένα
ειδικό καθεστώς και χρηµατοδοτούνται εν µέρει από το κράτος65.
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Μαθήµατα ισλαµικής παιδείας και ερµηνείας του Κορανίου παρέχονται
συχνά από µουσουλµανικές οργανώσεις ή ακόµη και στο σπίτι, από
µέλη της οικογένειας.
Το 1990, σε µια προσπάθεια καθιέρωσης διαλόγου µε τις
µουσουλµανικές κοινότητες, δηµιουργήθηκε, µε πρωτοβουλία και υπό
την επίβλεψη του τότε Υπουργού Εσωτερικών Pierre Joxe, το Comité de
reflexion pour l’Islam de France (CORIF), στο οποίο συµµετείχαν ηγέτες
διαφόρων µουσουλµανικών κοινοτήτων. Το εγχείρηµα δεν ευοδώθηκε
και το CORIF σταµάτησε να λειτουργεί το 1993, υπό το βάρος των
διαφωνιών µεταξύ των µελών του. Το 2002, πάλι µε πρωτοβουλία του
γαλλικού κράτους66, δηµιουργήθηκε το Conseil Français du Culte
Musulman (CFCM), που περιλαµβάνει επιµέρους µουσουλµανικές
οργανώσεις, µε την προσδοκία να αποτελέσει έναν αντιπροσωπευτικό67
οργανισµό-οµπρέλα που να εκπροσωπεί τους µουσουλµάνους και να
συνδιαλέγεται µε το γαλλικό κράτος.

2.2.ε. Η άποψη της γαλλικής κοινωνίας
Όπως προκύπτει από την έρευνα του Πανεπιστηµίου του Münster,
η Γαλλία είναι η χώρα µε την πιο θετική στάση απέναντι στο Ισλάµ,
συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές. Το 56% των Γάλλων διάκειται θετικά
απέναντι στου µουσουλµάνους, το 66% αυτών έχει επαφές µε
µουσουλµάνους στην καθηµερινή του ζωή, ενώ τα 2/3 του πληθυσµού
είναι υπέρ της κατασκευής τζαµιών (Westfälische Wilhelms - Universität
Münster, 2010). Σύµφωνα δε µε πιο πρόσφατη έρευνα, το 64% των
Γάλλων έχει θετική άποψη για τους µουσουλµάνους, πλην όµως το 68%
αυτών εκφράζει ανησυχία για ενδεχόµενα φαινόµενα ισλαµικού
εξτρεµισµού (Pew Research Center, 2011, σελ. 3 ,4).

2.2.στ. Η κατάσταση ενσωµάτωσης των µουσουλµάνων
µεταναστών
Ένα µεγάλο µέρος των µουσουλµάνων της Γαλλίας έχει συγκεντρωθεί
και κατοικεί σε υποβαθµισµένες γειτονιές, στα προάστια µεγάλων
πόλεων68 και µαστίζεται από την ανεργία και τη φτώχια. Η πρόσβαση
στην αγορά εργασίας και η οικονοµική ενσωµάτωση γίνεται
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δυσκολότερη για τους µουσουλµάνους εξαιτίας της θρησκείας τους
(Adida C. et al., 2010, σ. 5,6). Σύµφωνα µε έρευνα του 2005, τα άτοµα
αλλοδαπής καταγωγής και ιδίως οι νέοι από χώρες του Μαγκρέµπ
αντιµετωπίζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση µε τους
γηγενείς Γάλλους (EUMC, 2006, σ. 45). Η κατάσταση αυτή θίγει κυρίως
όσους µουσουλµάνους φορούν ενδύµατα ή άλλα σύµβολα δηλωτικά
της θρησκείας τους και, συνεπώς, κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τις
µουσουλµάνες γυναίκες που φορούν µαντήλα (Amnesty International,
2012, σ. 40).
Άλλωστε, παρόλο που η γαλλική νοµοθεσία απαγορεύει τις
διακρίσεις και τη διαφορετική µεταχείριση λόγω της θρησκευτικής πίστης
στον εργασιακό χώρο και στον τοµέα της απασχόλησης εν γένει, τέτοιες
διακρίσεις γίνονται εν τέλει αποδεκτές εάν «απορρέουν από έναν
ουσιώδη επαγγελµατικό στόχο, µε την προϋπόθεση ότι ο στόχος αυτός
είναι εύλογος και οι απαιτήσεις ανάλογες αυτού» (Amnesty
International, 2012, σ. 43).
Επίσης, το 56% των µουσουλµάνων έχει χαµηλό εκπαιδευτικό
επίπεδο (Sebian E.)69. Είναι ενδεικτικό ότι από το 1989, οπότε και ξεκίνησε
ο «πόλεµος της µαντήλας» ως τις αρχές της δεκαετίας του 2000
εκατοντάδες µουσουλµάνες µαθήτριες αποβλήθηκαν από τα σχολεία
τους επειδή φορούσαν µαντήλα και αναγκάστηκαν είτε να
εγκαταλείψουν εντελώς την εκπαίδευσή τους είτε να συνεχίσουν εξ
αποστάσεως, µε τη βοήθεια, συνήθως, µουσουλµάνων εκπαιδευτών
(Soper J.C. and Fetzer J.S., 2007, σ. 935).
Οι συνθήκες διαβίωσης των µεταναστών –η πλειοψηφία των οποίων
είναι µουσουλµάνοι- στα υποβαθµισµένα γαλλικά προάστια οδήγησαν
σε ένα βίαιο ξεσηκωµό τους το 2005. Κατά τη διάρκεια των ταραχών
αυτών, οι µουσουλµάνοι δεν προέβαλαν αιτήµατα που αφορούσαν τις
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και τη δυνατότητα έκφρασής τους, αλλά
κοινωνικά αιτήµατα, που σχετίζονταν µε την καταπολέµηση της φτώχιας,
της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού70.
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2.3. ΕΛΛΑΔΑ
2.3.α. Χαρακτηριστικά των µουσουλµάνων µεταναστών
Στην Ελλάδα, η οποία έγινε χώρα υποδοχής µεταναστών κυρίως
από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, κατοικούν σήµερα περίπου 400.000
µουσουλµάνοι µετανάστες (The Pew Forum, 2011)71, που προέρχονται
κυρίως από την Αλβανία, τις χώρες της Βορείου Αφρικής, της Μέσης
Ανατολής, της Ινδικής χερσονήσου72 και από κάποιες χώρες της
Υποσαχάριας Αφρικής73. Η µετανάστευση από µουσουλµανικές χώρες
προς την Ελλάδα είναι κυρίως ανδρική, καθώς πολλοί αφήνουν τις
οικογένειές τους στη χώρα προέλευσης (Ρούσσος, Σ)74. Αναφορικά µε
την υιοθέτηση του στοιχείου της έντονης θρησκευτικότητας και το ρόλο
του στον αυτοπροσδιορισµό των µεταναστών, δεν ισχύει µια ενιαία
κατάσταση. οι Αλβανοί µετανάστες δεν είναι καθόλου θρήσκοι και µόνο
τύποις µπορούν να θεωρηθούν µουσουλµάνοι75, ενώ δεν ισχύει το ίδιο
για όσους προέρχονται από τις υπόλοιπες χώρες, για τους οποίους το
Ισλάµ αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ταυτότητάς τους76. Για το
λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία δε θα µε απασχολήσει η περίπτωση
των Αλβανών µεταναστών.
Η συµµετοχή σε οργανωµένες θρησκευτικές κοινότητες δεν είναι
µεγάλη και οι µουσουλµάνοι της Ελλάδας είναι από τους λιγότερο
οργανωµένους στην Ευρώπη (Αγιούµπι Σ.). Τόσο οι µουσουλµάνοι
µετανάστες όσο και οι οργανώσεις τους είναι αρκετά ανοιχτοί απέναντι
στην ελληνική κοινωνία, αλλά δε λαµβάνουν πρωτοβουλίες που να
προωθούν την πιο έντονη συναναστροφή και διάδραση µε τους
Έλληνες. Παρά τα ελλείµµατα οργάνωσης, συµµετοχής και ανάληψης
πρωτοβουλίας, οι κοινότητες µπορούν και κινητοποιούν τους
µουσουλµάνους. Αυτό, βέβαια, γίνεται µε αφορµή και ως αντίδραση σε
συγκεκριµένα περιστατικά77 και δε σχετίζεται µε µια ευρύτερη αντίληψή
περί ενσωµάτωσης. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, καταδεικνύει τη
δυναµική των κοινοτήτων αυτών και την επίδρασή τους στη
διαµόρφωσή των αιτηµάτων των µουσουλµάνων µεταναστών και στον
τρόπο διεκδίκησής τους. (Ρούσσος Σ.)
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2.3.β. Η πολιτική ενσωµάτωσης της Ελλάδας
Η Ελλάδα, για πολλά χρόνια δεν ακολούθησε καµία πολιτική που
να αποβλέπει στρατηγικά και µακροπρόθεσµα στην ενσωµάτωση των
µεταναστών78. Το δίκαιο του αίµατος που υιοθετούσε η ελληνική έννοµη
τάξη ως το 2010, σε συνδυασµό µε τη γραφειοκρατία που συνόδευε την
εξέταση των αιτηµάτων πολιτογράφησης και τη δυνατότητα
αναιτιολόγητης απόρριψης τους από τη διοίκηση, καθιστούσε στην
πράξη σχεδόν αδύνατη την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από
τους µετανάστες.
Με το Ν. 3838/2010 διαµορφώθηκε ένα νέο πλαίσιο που
διευκολύνει την απόκτηση ιθαγένειας από µετανάστες που ζουν για
µεγάλο χρονικό διάστηµα στην Ελλάδα καθώς και από µετανάστες
δεύτερης γενιάς και συµβαδίζει µε αυτό των περισσότερων ευρωπαϊκών
χωρών, όπως επίσης και µε τις υποδείξεις της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του ΣτΕ. Μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012,
εξαγγέλθηκε τροποποίηση του ανωτέρω νόµου και του ισχύοντος
θεσµικού πλαισίου, προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης των
προϋποθέσεων λήψης της ελληνικής ιθαγένειας79. Ωστόσο, µέχρι
στιγµής, δεν έχει ψηφιστεί από τη Βουλή τροποποίηση του ανωτέρω
νόµου ούτε έχει κατατεθεί σχετικό νοµοσχέδιο80, αν και το θέµα βρίσκεται
συνεχώς στο επίκεντρο της επικαιρότητας και του δηµόσιου διαλόγου.
Το Νοέµβριο του 2012 ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
Χαράλαµπος Αθανασίου εξέδωσε έγγραφο, απευθυνόµενο στις
αποκεντρωµένες διοικήσεις και στους δήµους της χώρας, µε το οποίο
ζητούσε να µην εφαρµόζουν το νόµο περί ιθαγένειας, καθώς
αναµενόταν η έκδοση απόφασης από το Συµβούλιο της Επικρατείας
περί της συνταγµατικότητάς του ή µη. Τελικά, δυνάµει της µε αριθµό
460/2013 απόφασης της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας,
κρίθηκαν ως αντίθετες στο Σύνταγµα οι προϋποθέσεις που έθετε ο
νόµος 3838/2010 για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, µε το
σκεπτικό ότι τίθενται τυπικά και µόνο κριτήρια, χωρίς να εξετάζεται κατά
περίπτωση το στοιχείο του δεσµού που έχει αποκτήσει ο µετανάστης µε
το ελληνικό κράτος. Με την έκδοση της απόφασης αυτής ανοίγει και
νοµικά ο δρόµος για τη µη εφαρµογή του Ν. 3838/2010 όπως επίσης και
για την ακύρωση των πράξεων απονοµής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο από το 2010 και εντεύθεν.
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Στην Ελλάδα, η αντίληψη περί ενσωµάτωσης σηµαίνει αποδοχή
της θρησκευτικής και πολιτισµικής ετερότητας των µεταναστών, µέχρι
του σηµείου εκείνου που η διαφορετικότητα αυτή δεν καταστρατηγεί τις
βασικές αξίες και τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα που διέπουν µια
δηµοκρατικά οργανωµένη κοινωνία (Τάκης Α.). Καθώς το ζητούµενο
δεν είναι η αφοµοίωση στο κυρίαρχο πολιτισµικό πρότυπο, στοιχεία
ενδεικτικά της θρησκευτικής πίστης των µουσουλµάνων, όπως η
ενδυµασία των γυναικών, δεν αποτελούν αντικείµενο νοµοθετικής
ρύθµισης ή απαγόρευσης.
Η παράµετρος της θρησκείας δε λαµβάνεται υπόψη στις δράσεις
που προωθούν την ενσωµάτωση των µεταναστών και, έτσι, δεν έχει
υιοθετηθεί πολιτική που να στοχεύει αποκλειστικά στην ενσωµάτωση των
µουσουλµάνων. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι
ακολουθούµενες δράσεις µπορούν να επηρεάσουν άµεσα το
µουσουλµανικό πληθυσµό της χώρας, παρόλο που δεν απευθύνονται
αποκλειστικά σε αυτόν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το
πρόγραµµα «Η µαµά µαθαίνει ελληνικά», στα πλαίσια του οποίου οι
αλλοδαπές µητέρες παρακολουθούν µαθήµατα ελληνικής γλώσσας,
ενώ το παιδί τους απασχολείται σε άλλο χώρο, πρόγραµµα το οποίο
δίνει τη δυνατότητα και στη µουσουλµάνα µητέρα να βγει από το σπίτι
και να έρθει σε επαφή µε την ελληνική γλώσσα και την ελληνική
πραγµατικότητα εν γένει.
Επίσηµοι λατρευτικοί χώροι για τους µουσουλµάνους υπάρχουν
µόνο στη Δυτική Θράκη81, στη Ρόδο και στην Κω και προορίζονται να
καλύψουν τις ανάγκες του µουσουλµανικού πληθυσµού των περιοχών
αυτών. Έτσι λοιπόν, έχει δηµιουργηθεί πλήθος άτυπων τζαµιών82, τα
οποία λειτουργούν χωρίς κρατική άδεια και χωρίς να πληρούν πολλές
φορές βασικούς όρους ασφαλείας και υγιεινής. Αντιστοίχως,
µουσουλµανικά νεκροταφεία υπάρχουν µόνο στη Δυτική Θράκη, στη
Ρόδο και στην Κω83. Η κατασκευή τζαµιού και µουσουλµανικού
νεκροταφείου στην Αθήνα είναι πάγιο αίτηµα των µουσουλµάνων της
Ε λ λ ά δ α ς84 κ α ι έ χ ε ι α π ο τ ε λ έ σ ε ι α φ ο ρ µ ή έ ν τ ο ν η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς
αντιπαράθεσης. Με το Ν.3512/2006 προβλέφθηκε η δηµιουργία
τεµένους στην Αθήνα µε έξοδα του ελληνικού κράτους και
αποφασίστηκε ότι θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Βοτανικού, σε
έκταση που θα παραχωρήσει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Το Δεκέµβριο
του 2010, η Α. Νταλάρα, τότε Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, αρµόδια για µεταναστευτικά ζητήµατα, τάχθηκε υπέρ της
κατασκευής περισσότερων µικρών τζαµιών στις συνοικίες της Αθήνας
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αντί ενός µεγάλου, κεντρικού τεµένους85. Παρόλο που η άποψη αυτή δε
διατυπώθηκε ως επίσηµη κυβερνητική θέση, ίσως να σηµατοδοτούσε
µια στροφή της ελληνικής πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή, χωρίς,
ωστόσο, να προλάβει καν να αναδειχθεί η δυναµική και η αποδοχή της
λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων που οδήγησαν στην πτώση
της κυβέρνησης. Επίσης, το 2005 η Εκκλησία της Ελλάδος παραχώρησε
έκταση 30 στρεµµάτων στο Σχιστό για τη δηµιουργία µουσουλµανικού
νεκροταφείου. Παρά τις σχετικές εξαγγελίες και αποφάσεις, κανένα από
τα δύο έργα δεν έχει πραγµατοποιηθεί έως σήµερα. Παρόλο που, περί
το Σεπτέµβριο του 2012, ο τότε αρµόδιος Υπουργός Παιδείας
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος δήλωσε σχετικά µε το ζήτηµα της
κατασκευής τεµένους ότι το υπουργείο Παιδείας «δεν δύναται να
ενεργήσει προς την κατεύθυνση µεταφοράς κονδυλίων» και ότι,
συνεπώς, «ανατρέπεται και το υφιστάµενο χρονοδιάγραµµα» (Χεκίµογλου Α., 2012), τελικώς, ένα µήνα περίπου αργότερα
άρχισαν να γίνονται οι απαιτούµενες ενέργειες για τη δηµοπράτηση και
την έναρξη των εργασιών της κατασκευής (Μπενεκου Β., 2012).
Σύµφωνα, δε, µε τις πηγές από τον τύπο, το τζαµί που προκειται να
κατασκευαστεί στο Βοτανικό θα είναι ένα κτήριο χωρίς µιναρέδες και
χωρίς ισλαµικά µοτίβα στο εξωτερικό του.
Οι µουσουλµάνοι µετανάστες που ζουν στην Ελλάδα σχηµατίζουν
ενώσεις κυρίως µε βάση την κοινή εθνική καταγωγή86 και δεν υπάρχουν
πολλές αµιγώς µουσουλµανικές οργανώσεις87. Η Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδας αποτελεί µία από τις παλαιότερες και µεγαλύτερες κοινότητες
µουσουλµάνων στην Ελλάδα, καθώς το 2008 αριθµούσε περίπου
18.000 µέλη (Ασλάµ Τ.). Η κοινότητα αυτή µεριµνά για την παροχή
νοµικών συµβουλών στα µέλη της, έχει διαµορφώσει το δικό της
λατρευτικό χώρο, όπου διδάσκονται µαθήµατα θρησκευτικών, ενώ σε
έναν άλλο χώρο γίνονται µαθήµατα της ελληνικής και της πακιστανικής
γλώσσας, που προορίζονται κυρίως για τους ανήλικους µετανάστες.
Αντίστοιχες δράσεις πραγµατοποιούν και άλλες µικρότερες κοινότητες,
όπως η Κοινότητα των Αφγανών στην Ελλάδα και η Σοµαλική Κοινότητα
Ελλάδας. Γενικά, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το χαρακτήρα και τη
δράση των περισσοτερών κοινοτήτων. «Οι οργανώσεις είναι σαν τον
καθρέφτη της κατάστασης των µεταναστών και µοιάζουν µε τις άδειες
διαµονής τους. Τη µία υπάρχουν, την άλλη δεν υπάρχουν. Εµφανίζονται
σε κάποια χρονική στιγµή και για διάφορους λόγους µπορεί στη
συνέχεια να διασπαστούν ή να διαλυθούν» (Ελληνικό Φόρουµ
Μεταναστών, 2008, σ. 6). Οι κοινότητες αυτές είναι συνήθως νοµικά
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πρόσωπα κατά το ελληνικό δίκαιο, δε λαµβάνουν κρατική
χρηµατοδότηση και παρέχουν στα µέλη τους µαθήµατα αραβικών και
ελληνικών, µελέτη του Κορανίου, ενώ πραγµατοποιούν και κάποιες
εκδηλώσεις κατά τις θρησκευτικές τους γιορτές. Μέχρι σήµερα δεν έχει
υπάρξει κάποια κρατική πρωτοβουλία για τη δηµιουργία µιας κεντρικής,
αντιπροσωπευτικής µουσουλµανικής οργάνωσης.
Η ορθόδοξη χριστιανική πίστη διδάσκεται σε όλες τις τάξεις της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 88 και αποτελεί
υποχρεωτικό µάθηµα, από το οποίο µπορούν να εξαιρεθούν οι
µουσουλµάνοι µαθητές. Ισλαµική εκπαίδευση δεν παρέχεται, µε εξαίρεση
τα µειονοτικά σχολεία της Δυτικής Θράκης, στα οποία φοιτούν οι
µαθητές της µειονότητας, βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης. Επίσης,
δεν υπάρχουν µουσουλµανικά ιδιωτικά σχολεία.

2.3.γ. Ο ρόλος της Εκκλησίας της Ελλάδος
Σύµφωνα µε το αρ. 3§1 του Συντάγµατος, επικρατούσα θρησκεία
στην Ελλάδα είναι αυτή της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του
Χριστού. Η διάταξη αυτή έχει περιγραφικό χαρακτήρα και απεικονίζει τα
θρησκευτικά πιστεύω της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών89, χωρίς
να καθιερώνονται συνταγµατικά κάποια ειδικά προνόµια υπέρ της
Εκκλησίας της Ελλάδος. Ωστόσο, η αριθµητική υπεροχή των –έστω
τύποις- ορθοδόξων χριστιανών στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεσή της
Εκκλησίας µε την ιστορία του ελληνικού κράτους, την καθιστούν «ένα
µηχανισµό ο οποίος [...] έχει θεσµικό και ηθικό κύρος ως συλλογικός
δηµόσιος και κοινωνικός φορέας» (Τάκης Α.), έχει, δηλαδή, «ειδική
πολιτειακή ισχύ»90 (Χριστόπουλος Δ.), που της δίνει τη δυνατότητα να
συµβάλει θετικά ή αρνητικά στην ενσωµάτωση των µεταναστών και δη
των αλλοθρήσκων, είτε επηρεάζοντας την κοινή γνώµη είτε ασκώντας
πολιτική πίεση.
Η ρητορική και η γενικότερη στάση της Εκκλησίας απέναντι στους
µουσουλµάνους για πολλά χρόνια έδειχνε πως τους αντιµετώπιζε ως
πρόβληµα, ως ένα είδος απειλής91. Από το 2005 και µετά αλλάζει στάση,
όπως φαίνεται από ενέργειες όπως η παραχώρηση έκτασης για
µουσουλµανικό νεκροταφείο. Το 2007, το Κέντρο Συµπαραστάσεως
Παλιννοστούντων Μεταναστών της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε µια
µελέτη και συναφές σχέδιο δράσης92, όπου καταγράφηκαν τα άτυπα
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τζαµιά της Αθήνας και συσχετίστηκαν µε τους ορθόδοξους
χριστιανικούς ναούς, αποβλέποντας στην επαφή και συνεργασία
µεταξύ κληρικών και ιµάµηδων. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν τρεις
συναντήσεις ιερέων και ιµάµηδων σε ενορίες, ανοιχτές στο κοινό, που
προωθούσαν την ιδέα της αρµονικής συνύπαρξης των δύο θρησκειών,
ενώ εκπρόσωποι της Εκκλησίας συχνά προσκαλούνται και
παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις που οργανώνουν οι µουσουλµάνοι της
Ελλάδας. Αξιολογώντας συνολικά το ρόλο της Εκκλησίας, φαίνεται ότι,
πέρα από κάποιες κινήσεις σαν τις παραπάνω, είναι µάλλον αδιάφορη
για το θέµα της ενσωµάτωσης των µουσουλµάνων µεταναστών και δεν
έχει τελικά ούτε θετικό ούτε αρνητικό αντίκτυπο σε αυτό.

2.3.δ. Η άποψη της ελληνικής κοινωνίας
Οι Έλληνες δε φαίνονται πολύ ανεκτικοί απέναντι στους
µουσουλµάνους. Οι προβληµατικές διµερείς σχέσεις µε την Τουρκία, που
διατρέχουν την πορεία του ελληνικού κράτους, έχουν επηρεάσει
αρνητικά τη στάση των Ελλήνων απέναντι στο Ισλάµ, καθώς στη
συνείδηση αρκετών οι µουσουλµάνοι ταυτίστηκαν µε τους Τούρκους
(Ρούσσος Σ.)93. Μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου, η αντίληψη αυτή
άρχισε να εγκαταλείπεται, να µετασχηµατίζεται σταδιακά και να οδεύει
προς το δυτικό τύπο ισλαµοφοβίας, που στερεοτυπικά συνδέει το Ισλάµ
µε τη βία και την τροµοκρατία, χωρίς ωστόσο η ελληνική κοινωνία να έχει
φτάσει στο βαθµό ισλαµοφοβίας των λοιπών ευρωπαϊκών
(Χριστόπουλος Δ.). Απολύτως ενδεικτική της παραπάνω στάσης της
ελληνικής κοινωνίας είναι το γεγονός ότι, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση
του 2010, ενώ το 51% των Ελλήνων πιστεύει ότι το Ισλάµ οδηγεί πιο
εύκολα στη βία σε σχέση µε άλλες θρησκείες, το 70% αυτών δε θεωρεί
ότι απειλείται από το Ισλάµ (Public Issue, 2010). Επίσης, η ελληνική
κοινωνία δεν είναι πολύ εξοικειωµένη µε τα σύµβολα των
µουσουλµάνων ή τα στοιχεία εκείνα που είναι ενδεικτικά της
θρησκευτικής τους ταυτότητας. Όπως προκύπτει από την παραπάνω
έρευνα, το 46% των πολιτών διαφωνεί µε την ανέγερση µουσουλµανικού
τεµένους στην Αθήνα94, ενώ λέξεις όπως «µπούρκα» και «ισλαµική
µαντήλα» προκαλούν αρνητική εντύπωση στο 67% και 62% αυτών
αντίστοιχα. Ειδικότερα όµως για την περίπτωση της µουσουλµανικής
µαντήλας, που αποτέλεσε αφορµή συγκρούσεων σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι, παρά την αρνητική απόχρωση
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που έχει η αποκτήσει η έννοια, πιθανώς λόγω λανθάνοντος
συσχετισµού της µε τις πιο ακραίες πτυχές του Ισλάµ, οι Έλληνες δε
φαίνεται να ενοχλούνται από τις γυναίκες που τη φορούν και δεν τη
θεωρούν ως ένα είδος απειλής ή πρόκλησης95.
Επιπλέον, οι εικόνες φτώχιας και εξαθλίωσης των µεταναστών, η
υποβάθµιση περιοχών στο κέντρο της Αθήνας και η παραβατικότητα
των µεταναστών σε εγκλήµατα του κοινού ποινικού δικαίου 96
καλλιεργούν και ενισχύουν τη «διαδεδοµένη αντίληψη που προσλαµβάνει
το Ισλάµ ως κατώτερο, τους µουσουλµάνους ως
απολίτιστους» (Χριστόπουλος Δ.)97. Παρά τα φαινόµενα ξενοφοβικού
και ισλαµοφοβικού λόγου, που δίνουν την εντύπωση µιας κλειστής
κοινωνίας µη ανεκτικής στην ετερότητα (Τάκης Α.), η πλειοψηφία των
Ελλήνων δε φαίνεται να ενδιαφέρεται για τα θρησκευτικά πιστεύω των
µεταναστών στην καθηµερινή επαφή µαζί τους98.
Ένα σχετικά καινούριο φαινόµενο που έκανε την εµφάνιση του
περί τα µέσα του 2012 είναι η ενδυνάµωση του ακροδεξιού-εθνικιστικού
κόµµατος της Χρυσής Αυγής και η απήχησή του στους Έλληνες
ψηφοφόρους, που κατέληξε στην είσοδό του στη Βουλή για πρώτη
φορά µετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2012 µε ποσοστό 6,97%
(Υπουργείο Εσωτερικών, Βουλευτικές Εκλογές Μάιος 2012) και µετά τις
εκλογές της 6ης Ιουνίου 2012 µε ποσοστό 6,92% (Υπουργείο Εσωτερικών,
Βουλευτικές Εκλογές Ιούνιος 2012). Μάλιστα, µετά τις ανωτέρω
τελευταίες εκλογές της 6ης Ιουνίου 2012, το συγκεκριµένο κόµµα, µε
έντονα αντιµεταναστευτική και αντιµουσουλµανική ρητορική99, αύξησε
περαιτέρω τη δηµοτικότητα του, η οποία, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση
που διεξήχθη το Νοέµβριο του 2012, έφτανε κατά το χρόνο εκείνο στο
21% (Public Issue, 2012).
Παράλληλα, άρχισαν να παρατηρούνται συχνές επιθέσεις
ξενοφοβικού/ρατσιστικού χαρακτήρα εναντίον µεταναστών που
κατοικούν στην Ελλάδα, ζήτηµα για το οποίο εξέφρασε την ανησυχία της
τόσο η ύπατη αρµοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
Navanethem Pillay (Η Ναυτεµπορική, 2012) όσο και ο επίτροπος του
Συµβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Nils Muižnieks
(Council of Europe, 2013).
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2.3.ε. Η κατάσταση ενσωµάτωσης των µουσουλµάνων
µεταναστών
Ο βαθµός ενσωµάτωσης των µουσουλµάνων µεταναστών
διαφέρει σε µεγάλο βαθµό ανάλογα µε τη χώρα προέλευσής τους. Οι
Άραβες, που ήρθαν στην Ελλάδα για να µείνουν, έχουν ενσωµατωθεί
αρκετά καλά σε όλους τους τοµείς. Μιλούν ελληνικά, είναι
διασκορπισµένοι σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και εργάζονται σε
τοµείς αντίστοιχους µε αυτούς στους οποίους απασχολούνται οι
ηµεδαποί100. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι –ιδίως όσοι ήρθαν για να
περάσουν µέσω της Ελλάδας σε άλλες χώρες101- δε γνωρίζουν καλά
ελληνικά, απασχολούνται στο δευτερεύον τµήµα της αγοράς εργασίας
και είναι συγκεντρωµένοι σε συγκεκριµένες περιοχές, κυρίως στο κέντρο
της Αθήνας102 (Ελγαντούρ Ν.), πολλοί από αυτούς είναι άστεγοι (EUMC,
2006, σ. 56), και ζουν σε µια κατάσταση γκετοποίησης, αν και ακόµη δεν
έχουν διαµορφωθεί γκέτο αντίστοιχα µε αυτά που υπάρχουν σε άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις (Ρούσσος Σ.).
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε, οι διαφορές
ανάµεσα στις τρεις χώρες ως προς τη σχέση που έχουν ιστορικά µε το
Ισλάµ και την παρουσία µουσουλµάνων σε αυτές καθώς και ως προς
τις πολιτικές ενσωµάτωσης που υιοθετούν είναι πολύ µεγάλες. Παρά τις
υπάρχουσες διαφορές, ο στόχος της ενσωµάτωσης των
µουσουλµάνων µεταναστών δεν έχει επιτευχθεί σε καµία από αυτές.
Κάνοντας µια συνολική αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί στις
υπό εξέταση χώρες, διαπιστώνουµε πως και στις τρεις περιπτώσεις οι
µουσουλµάνοι µετανάστες ζουν περιχαρακωµένοι σε συγκεκριµένες
περιοχές, δε γνωρίζουν καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, γεγονός
το οποίο δυσχεραίνει τη συναναστροφή µε τους ντόπιους και έχουν,
γενικότερα, χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, δεν έχουν εύκολη πρόσβαση
στην αγορά εργασίας και αντιµετωπίζουν προβλήµατα όπως η ανεργία,
η φτώχια και ο κοινωνικός αποκλεισµός.
Ένα κοινό στοιχείο που συναντάται στη Γερµανία, τη Γαλλία και
την Ελλάδα είναι ότι δεν ακολουθείται οποιαδήποτε πολιτική που να
συνεκτιµά τις ιδιαιτερότητες των µουσουλµάνων µεταναστών και να
αποσκοπεί ειδικότερα στην ενσωµάτωση της συγκεκριµένης µερίδας του
πληθυσµού. Νοµίζω πως εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, καθώς η
θρησκεία δε θεωρήθηκε ως µια σηµαντική παράµετρος που θα πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη για την υιοθέτηση πολιτικών ή/και δράσεων
ενσωµάτωσης των µουσουλµάνων, παρόλο που «...διαδραµατίζει έναν
ειδικό ρόλο ως ο καταλύτης για τη σύγκρουση, το πολιτισµικό στοιχείο
που δεν µπορεί να αφοµοιωθεί, το χαρακτηριστικό που παρουσιάζεται
σχεδόν ‘απειλητικό’ για τις κοινωνίες της Δυτικής
Ευρώπης» (Triandafyllidou A., 2005).
Στο πρώτο κεφάλαιο ανέφερα ότι για να προσεγγίσουµε µε
πληρότητα το ζήτηµα της επίδρασης της θρησκείας στην ενσωµάτωση
των µουσουλµάνων µεταναστών θα πρέπει να το εξετάσουµε τόσο από
τη σκοπιά της χώρας υποδοχής όσο και από τη σκοπιά του µετανάστη.
Θα πρέπει, δηλαδή, αφενός να ερευνήσουµε αν η χώρα υποδοχής
προσπαθεί να τους ενσωµατώσει και ακολουθεί πολιτικές που κινούνται
προς αυτήν την κατεύθυνση, συνυπολογίζοντας τον παράγοντα
θρησκεία, αφετέρου αν οι ίδιοι οι µουσουλµάνοι θέλουν να
ενσωµατωθούν. Στο πρώτο µέρος του παρόντος κεφαλαίου θα
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προσπαθήσω να ερµηνεύσω τα στοιχεία που εξέθεσα στο δεύτερο
κεφάλαιο, εξετάζοντας τις δύο παραπάνω παραµέτρους. Στο δεύτερο
µέρος του κεφαλαίου θα αναπτύξω τα τελικά συµπεράσµατα της
έρευνας.

3.1. ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.1.α. Γερµανία
Από τη σκοπιά της χώρας υποδοχής: Η πλειοψηφία των
µουσουλµάνων µεταναστών της Γερµανίας προέρχεται από χώρες που
δεν είχαν προηγούµενους δεσµούς µε το γερµανικό κράτος, για
παράδειγµα µέσω αποικιών. Αυτό σηµαίνει ότι η γερµανική κοινωνία, η
οποία ήταν ιδιαιτέρως οµοιογενής, δεν ήταν καθόλου εξοικειωµένη µε το
µουσουλµανικό στοιχείο. Μέχρι και σήµερα, το Ισλάµ αντιµετωπίζεται ως
κάτι ξένο και, παρόλο που η ίδια η Γερµανία προκάλεσε τη
µετανάστευση και εγκατάσταση στο έδαφός της µουσουλµανικών
πληθυσµών, δεν ενδιαφέρεται να τους ενσωµατώσει. Αντιθέτως
µάλιστα, ακόµη και όταν οι ρήτρες ανακύκλωσης εργατικού δυναµικού
καταργήθηκαν και οικογένειες µουσουλµάνων εγκαταστάθηκαν στη
Γερµανία, εξακολουθούσε να αντιµετωπίζει την παρουσία τους στη
χώρα ως παροδική, εθελοτυφλώντας στην εν τοις πράγµασι δηµιουργία
µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας µε ισχυρή ισλαµική παρουσία103.
Το γεγονός ότι η Γερµανία δεν επεδίωξε την ενσωµάτωση των
µουσουλµάνων µεταναστών είναι εµφανές και διάχυτο σε όλο το φάσµα
των πολιτικών που έχει υιοθετήσει. Το γεγονός ότι ο νόµος περί
ιθαγένειας στηριζόταν µέχρι πρόσφατα στο δίκαιο του αίµατος
καταδεικνύει πόσο σηµαντική ήταν η διατήρηση της εθνικής και
πολιτισµικής οµοιογένειας, η οποία απειλείται να αλλοιωθεί από τους
µουσουλµάνους. Επίσης, η µη αναγνώριση της µουσουλµανικής
κοινότητας ως δηµόσιας αρχής -εκτός από την πρακτική συνέπεια που
σχετίζεται µε τη χρηµατοδότηση- σηµαίνει στην ουσία και αποκλεισµό
της από τη διαµόρφωση και την άσκηση πολιτικής. Νοµίζω ότι πρόκειται
για έναν θεσµικό αποκλεισµό των µουσουλµάνων, που αντικατοπτρίζει
τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται από τη γερµανική πολιτεία και
την υποδεέστερη θέση που κατέχουν σε σχέση µε τους πιστούς άλλων
θρησκειών, δεδοµένου ότι δεν αντιµετωπίζονται σε ισότιµη βάση.
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε και µια ακόµη
παράµετρο που επηρέασε τη στάση των Γερµανών απέναντι στους
µουσουλµάνους. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την
επανένωση της Γερµανίας, το Ανατολικό τµήµα είχε να προσφέρει
άφθονα εργατικά χέρια για να απασχοληθούν σε τοµείς που ως τότε
κάλυπταν κυρίως οι µετανάστες. Κατά συνέπεια, οι εργάτες που
προέρχονταν από την Ανατολική Γερµανία αντιµετώπιζαν ανταγωνιστικά
τους µουσουλµάνους µετανάστες, γεγονός που ενέτεινε τα αισθήµατα
ρατσισµού εναντίον τους.
Από τη σκοπιά του µετανάστη: Από την πλευρά τους, οι
µουσουλµάνοι µετανάστες φάνηκαν απρόθυµοι να ενταχθούν σε µια
χώρα όπου το επίσηµο κράτος όχι µόνο δεν ακολουθεί καµία πολιτική
για να τους ενσωµατώσει αλλά αντιµετωπίζει τη θρησκεία τους
διαφορετικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες θρησκείες, η δε κοινωνία διάκειται
αρνητικά απέναντί τους. Το γεγονός ότι µεγάλο µέρος αυτών δε µιλά
γερµανικά και δεν έχει επαφές µε τους ντόπιους καθώς και ο ολοένα και
µειούµενος αριθµός πολιτογραφήσεων των Τούρκων µεταναστών είναι,
κατά τη γνώµη µου, ενδεικτικά του ότι δεν ενδιαφέρονται να
συµµετάσχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας και να
επιταχύνουν, µε τον τρόπο αυτό, την ενσωµάτωσή τους. Έτσι λοιπόν, µη
κάνοντας προσπάθειες να ενσωµατωθούν, κατέληξαν να ζουν
οριοθετηµένοι χωρικά σε συγκεκριµένες περιοχές, διατηρώντας το δικό
τους πολιτισµικό πρότυπο, τα δικά τους ήθη, έθιµα και τρόπο ζωής, τη
δική τους γλώσσα. Μάλιστα, ο θεσµικός και κοινωνικός αποκλεισµός
των µουσουλµάνων οδήγησε ενδεχοµένως σε στροφή τους προς το
Ισλάµ και, ιδίως, τις πιο ριζοσπαστικές εκδοχές του, ενίσχυσε την
παρουσία και αύξησε την απήχηση των συντηρητικών σαλαφιστών και
επέτρεψε την ανάπτυξη µιας συντηρητικής ρητορικής από τους
«εισαγόµενους» ιµάµηδες των τζαµιών της Γερµανίας. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται σε άρθρο του γερµανικού περιοδικού
SPIEGEL, η απήχηση που απολαµβάνουν οι νεαροί ιµάµηδες της
Γερµανίας µε ιδιαιτέρως ριζοσπαστικό λόγο «λέει πολλά για τους
µετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, όπως επίσης και για τις
αποτυχίες της πολιτικής ενσωµάτωσης της Γερµανίας. Είναι οι
φονταµενταλιστές ιεροκήρυκες, και όχι η πατρίδα τους, αυτοί που
καταφέρουν να προσφέρουν στους νεαρούς µουσουλµάνους ένα
όραµα» (Bartsch M. et al., 2012).
Η κατάσταση γκετοποίησης που έχει διαµορφωθεί εξηγεί, κατά τη
γνώµη µου, και τη χαµηλή συµµετοχή των µουσουλµάνων στις
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οργανωµένες θρησκευτικές κοινότητες. Νοµίζω πως τα στοιχεία που
ευνοούν τη συµµετοχή στις οργανώσεις αυτές – επαφή µε οµοεθνείς και
οµοθρήσκους, ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης και αλληλεγγύης,
συναισθηµατική ασφάλεια- οι µουσουλµάνοι µετανάστες µπορούν να
τα βρουν και στα µουσουλµανικά γκέτο, στις µη οργανωµένες, θα
λέγαµε µουσουλµανικές κοινότητες που δηµιουργήθηκαν στην πράξη
και που ζουν περιχαρακωµένα. Η αναγνώριση των µετριοπαθών
θρησκευτικών οργανώσεων των µουσουλµάνων ως δηµόσιων φορέων
θα τους έδινε ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα και θα µπορούσε να ευνοήσει
τη συµµετοχή των µουσουλµάνων σε αυτές. Με τον τρόπο αυτό οι
µουσουλµάνοι θα εντάσσονταν σε οργανώσεις, µέσω των οποίων και
θα κάλυπταν κάποιες ανάγκες τους και θα γίνονταν πιο δραστήρια και
ενεργά µέλη της κοινωνίας, χωρίς να διακυβεύεται η κοινωνική συνοχή
από τη ριζοσπαστική ρητορική που αναπτύσσεται στα πλαίσια άλλων
παρόµοιων φορέων.

3.1.β.Γαλλία
Από τη σκοπιά της χώρας υποδοχής: Οι σχέσεις της Γαλλίας µε τα
κράτη από τα οποία προέρχεται η πλειοψηφία των µουσουλµάνων που
ζουν στη χώρα, ξεκινούν από πολύ παλιά και ανάγονται στο
αποικιοκρατικό παρελθόν της Γαλλίας στις χώρες της Αφρικής104. Το
γεγονός αυτό έχει ποικίλες προεκτάσεις και επιδρά µε πολλαπλό τρόπο
στην ενσωµάτωση των µουσουλµάνων µεταναστών. Από τη µία
πλευρά, η Γαλλία εξακολουθεί να αντιλαµβάνεται τον εαυτό της ως
«ηγεµονική δύναµη» και να συµπεριφέρεται ανάλογα, προσδίδοντας
στους µουσουλµάνους που προέρχονται από πρώην αποικίες της
δευτερεύουσα θέση στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή του
τόπου. Όπως αναφέρει η Α. Τριανταφυλλίδου «οι πρώτης ή δεύτερης
γενιάς µετανάστες, κυρίως από τις χώρες του Μαγκρέµπ,
υποεκπροσωπούνται στις πολιτικές και διοικητικές ελίτ» (Triandafyllidou
A., 2005). Παράλληλα, όµως, οι µακρόχρονοι δεσµοί που διατηρεί η
Γαλλία µε µουσουλµανικούς πληθυσµούς δηµιουργεί µια σχέση
κατανόησης και αποδοχής του Ισλάµ από τους γηγενείς Γάλλους,
γεγονός που ευνοεί την ενσωµάτωση των µουσουλµάνων µεταναστών.
Έτσι µπορεί να εξηγηθεί και η θετική - ή τουλάχιστον συγκριτικά
θετικότερη - στάση των Γάλλων απέναντι στους µουσουλµάνους καθώς
και το γεγονός ότι δεν είναι αντίθετοι στην κατασκευή τζαµιών.
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Η ανοχή, ωστόσο, της γαλλικής κοινωνίας απέναντι στο Ισλάµ
εξασθενεί µπροστά στην καχυποψία –σχεδόν εχθρικότητα- απέναντι στα
θρησκευτικά σύµβολα και, γενικότερα, σε οποιαδήποτε ενέργεια
δηλωτική των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Το Ισλάµ αντιµετωπίζεται µε
ακόµη µεγαλύτερη επιφυλακτικότητα σε σχέση µε τις υπόλοιπες
θρησκείες. Για παράδειγµα, οι κάτοικοι της Αλγερίας, όταν αυτή
βρισκόταν υπό γαλλική κυριαρχία, µπορούσαν να αποκτήσουν τη
γαλλική υπηκοότητα αν ήταν καθολικοί ή εβραίοι, όχι όµως αν ήταν
µουσουλµάνοι105. δηλαδή, «το Ισλάµ γινόταν αντιληπτό ως ένα εµπόδιο
για τη Γαλλικότητα – και µε τον ένα ή άλλο τρόπο, αυτό ισχύει και
σήµερα» (Giry S., 2006). Η προτεραιότητα που δίνεται στην αφοµοίωση
στην κυρίαρχη δυτική κουλτούρα και στη διατήρηση του κοσµικού
χαρακτήρα του κράτους δεν αφήνει κανένα περιθώριο για την
υιοθέτηση πολιτικής που να λαµβάνει υπόψη τις θρησκευτικές και
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες των µουσουλµάνων. Για το λόγο αυτό,
άλλωστε, το γαλλικό κράτος δεν έχει επιτρέψει καµία εξαίρεση για τους
µουσουλµάνους από τα µέτρα που υπηρετούν την αρχή της
λαϊκότητας.
Ειδικότερα το ζήτηµα της απαγόρευσης της ισλαµικής µαντήλας,
η χρήση της οποίας αποτελεί µια σαφή και δηµόσια «δήλωση» του
θρησκεύµατος του προσώπου που τη φορά, είναι αρκετά περίπλοκο,
καθώς η µαντήλα θεωρήθηκε ότι απειλεί τον κοσµικό χαρακτήρα του
γαλλικού κράτους και την οµαλή ζωή σε αυτό, ενώ συνδέθηκε και µε
ζητήµατα που αφορούν τη θέση της γυναίκας στο Ισλάµ και την
παραβίαση των δικαιωµάτων της (Maussen M., 2006, σ. 5). Έτσι, «από τη
µια πλευρά προβάλλεται το προφανές ατοµικό δικαίωµα στην επιλογή
του τρόπου ένδυσης, από την άλλη υπογραµµίζεται η ανάγκη
προάσπισης του γαλλικού δηµόσιου σχολείου που, βασισµένο στις
αρχές της γαλλικής επανάστασης, αρνείται κάθε θρησκευτική εκδήλωση
ή επιρροή» (ΙΟΣ, 1997). Ωστόσο, η απαγόρευση της χρήσης της
µαντήλας σε ενήλικες µαθητές/σπουδαστές καθώς και σε
µουσουλµάνες µητέρες που συνοδεύουν τα παιδιά τους σε σχολικές
εκδηλώσεις δεν µπορεί να δικαιολογηθεί µε το πρόταγµα της επιλογής
του τρόπου ένδυσης, ως µέσου έκφρασης της θρησκευτικής ελευθερίας
και της ελεύθερης ανάπτυξης της, καθώς οι ενήλικες είναι λιγότερο
επιρρεπείς στην άσκηση πίεσης και λιγότερο ευεπηρέαστοι σε σχέση µε
τα µικρά παιδιά (Amnesty International, 2012, σ. 69).
Κατά τη γνώµη µου, η Γαλλία επιθυµεί να ενσωµατώσει τους
µουσουλµάνους που ζουν στο έδαφός της, έχει όµως εγκλωβιστεί στην
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άποψη που θέλει την αφοµοίωση στο πολιτισµικό της πρότυπο ως
µονόδροµο και δεν αντιλαµβάνεται την έννοια της ενσωµάτωσης έξω
από αυτήν106. Η δηµιουργία µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, µε
εµφανή την εθνική, θρησκευτική και πολιτισµική ετερότητα των
πληθυσµών που την απαρτίζουν, δεν έχει θέση στο γαλλικό µοντέλο
ενσωµάτωσης. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Nicolas Sarközy το
2004, όταν ήταν Υπουργός Οικονοµικών: «είτε µου αρέσει είτε όχι το
Ισλάµ είναι η δεύτερη µεγαλύτερη θρησκεία στη Γαλλία. Εποµένως,
πρέπει να αφοµοιωθεί, µε το να γίνει πιο γαλλικό» (The Economist, 2004).
Από τη σκοπιά του µετανάστη: Από την πλευρά τους, οι πρώτης
γενιάς µουσουλµάνοι µετανάστες, οι οποίοι έχουν µνήµες από την
πρόσφατη ιστορία της Γαλλίας ως αποικιακής δύναµης, αντιµετωπίζουν
µε επιφυλακτικότητα τη χώρα στην οποία κατοικούν και εξακολουθούν
να την αντιλαµβάνονται ως δυνάστη. Για το λόγο αυτό µάλιστα, πολλοί
από αυτούς δεν επιθυµούσαν να λάβουν γαλλική υπηκοότητα. Οι
µετανάστες αυτοί αρνούνταν να αποδεχτούν το µόνιµο χαρακτήρα της
παραµονής τους στη Γαλλία και, θεωρώντας τη θρησκεία τους ως
σύµβολο της αντιπαλότητας τους µε του Γάλλους και «αντίδοτο» στην
αφοµοίωση, προσκολλούνταν περισσότερο σε αυτήν. Οι απόψεις αυτές
πέρασαν ενδεχοµένως από τους γονείς στα παιδιά, αν και τελικά το
στοιχείο αυτό δεν είναι τόσο έντονο στη δεύτερη και τρίτη γενιά
µουσουλµάνων µεταναστών, που δείχνουν πιο αποστασιοποιηµένοι
από το Ισλάµ, µε διάθεση να υιοθετήσουν βασικά στοιχεία του δυτικού
τρόπου ζωής (Cesari J., 2002, σ. 3).
Επίσης, η ανελαστικότητα της Γαλλίας απέναντι στη δηµόσια
έκφραση των θρησκευτικών πεποιθήσεων ερµηνεύτηκε από τους
µουσουλµάνους ως µια επίθεση ειδικά προς τη δική τους θρησκεία. Εν
µέρει, η αντίληψη αυτή είναι δικαιολογηµένη, λόγω της
επιφυλακτικότητας απέναντι στο Ισλάµ, στην οποία αναφέρθηκα
παραπάνω107. Βέβαια, η αρχή της λαϊκότητας δεν αφορά ούτε «θίγει»
µόνο τους µουσουλµάνους. Ωστόσο, οι υπόλοιπες θρησκείες, πέραν
του γεγονότος ότι ενδεχοµένως δεν έχουν τόσο έντονη δηµόσια
έκφραση, είχαν συνηθίσει και αποδεχτεί την κατάσταση αυτή ήδη από τις
αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και υιοθετήθηκε ο νόµος για το διαχωρισµό
εκκλησίας - κράτους. Η παρουσία των µουσουλµάνων στη Γαλλία,
όµως, σηµείωσε αριθµητική έκρηξη από τη δεκαετία του 1960 και µετά,
οπότε και οι µουσουλµάνοι ήρθαν για πρώτη φορά αντιµέτωποι µε τον
κοσµικό χαρακτήρα του κράτους, θεωρώντας ότι στοχοποιούνται µόνο
αυτοί.
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Νοµίζω ότι ο µεγάλος αριθµός θρησκευτικών οργανώσεων
έρχεται να καλύψει το κενό που έχει δηµιούργησε η απαρέγκλιτη και
στείρα εφαρµογή της αρχής της λαϊκότητας. Οι περισσότερες από τις
οργανώσεις αυτές είναι αρκετά µετριοπαθείς, σέβονται τον κοσµικό
χαρακτήρα του γαλλικού κράτους και δεν ωθούν τα µέλη τους προς τον
εξτρεµισµό. (Giry S., 2006). Μέσω των οργανώσεων αυτών οι
µουσουλµάνοι της Γαλλίας ικανοποιούν τις λατρευτικές τους ανάγκες,
συµµετέχουν σε έθιµα και παραδόσεις που σχετίζονται µε τη θρησκεία
τους, όπως η τέλεση τελετουργικών σφαγών και η διανοµή γευµάτων
halal, λαµβάνουν ισλαµική εκπαίδευση και, γενικότερα, εκφράζουν
ελεύθερα και ανοιχτά τα θρησκευτικά τους πιστεύω.
Σε γενικές γραµµές, οι µουσουλµάνοι της Γαλλίας, κυρίως οι
δεύτερης και τρίτης γενιάς, έχουν διάθεση να ενσωµατωθούν. Ωστόσο,
όσο συνεχίζει η Γαλλία να στοχεύει στην αφοµοίωση, προσπαθώντας
να συµπιέσει την έκφραση της θρησκευτικής και πολιτισµικής ετερότητας
των µουσουλµάνων, και όσο υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των
τελευταίων λόγω της θρησκείας τους δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις
για την υιοθέτηση µιας ταυτότητας διαµαρτυρίας και ελλοχεύει ο
κίνδυνος «... µια οµάδα χωρίς πολιτικά δικαιώµατα να αρχίσει να
αντιλαµβάνεται τον εαυτό της ως µια περιθωριοποιηµένη µειονότητα, να
αποκοπεί από τις κυρίαρχες δηµοκρατικές αξίες και να προωθήσει την
ιδέα µιας υπερεθνικής µουσουλµανικής κοινότητας (umma) ως µιας
εναλλακτικής κοινωνίας» (Giry S., 2006).

3.1.γ. Ελλάδα
Από τη σκοπιά της χώρας υποδοχής: Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να
επισηµάνουµε ότι, µέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, η κυρίαρχη στάση της
ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο Ισλάµ δεν ήταν ιδιαιτέρως εχθρική, δεν
το αντιµετώπιζε, δηλαδή, ως απειλή. Παρά τα φαινόµενα ξενοφοβικού
και ισλαµοφοβικού λόγου, τα οποία καλλιεργούνται και αναπαράγονται
σε µεγάλο βαθµό από τα ΜΜΕ (Τάκης Α.), η ελληνική κοινή γνώµη δε
δείχνει να διέπεται ακόµη από το στερεοτυπικό τύπο ισλαµοφοβίας που
συναντάµε σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Το γεγονός αυτό ενδεχοµένως να
οφείλεται στις καλές σχέσεις που διατηρεί η χώρα µε τα αραβικά κράτη
αλλά και στο ότι δε συνέβη επί ελληνικού εδάφους τροµοκρατικό
χτύπηµα, αντίστοιχο µε αυτά του Λονδίνου και της Μαδρίτης
(Χριστόπουλος Δ.)108. Παράλληλα, οι Έλληνες έχουν αρχίσει να
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ξεπερνούν την καχυποψία µε την οποία αντιµετώπιζαν συλλήβδην τους
µουσουλµάνους, εξαιτίας των όχι και τόσο αρµονικών σχέσεων της
χώρας µε την Τουρκία.
Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κοινωνία και η πολιτεία
αντιλαµβάνονται το Ισλάµ ως κάτι ξένο και µη συµβατό µε τα ελληνικά
δεδοµένα. Το γεγονός αυτό οφείλεται, κατά τη γνώµη µου, σε ένα
πλήθος παραγόντων και, πρώτα απ’ όλα, στην πρόσφατη –ιδίως σε
σχέση µε τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής µεταναστώνέλευση µουσουλµάνων µεταναστών στην Ελλάδα 109 . Βέβαια, η
παρουσία του µουσουλµανικού στοιχείου στη χώρα είναι πολύ
παλαιότερη, µε τη µουσουλµανική µειονότητα στη Δυτική Θράκη. Η
ύπαρξη ωστόσο ελλήνων πολιτών µουσουλµανικού θρησκεύµατος,
όπως είναι τα µέλη της µειονότητας, δε δηµιούργησε την απαραίτητη
τριβή και εξοικείωση µε το Ισλάµ και τους πιστούς του. Αυτό συνέβη διότι
το καθεστώς προστασίας της µειονότητας βάσει της Συνθήκης της
Λωζάννης δηµιουργεί µια περιχαράκωση των µουσουλµάνων στη
Δυτική Θράκη και, συνεπώς, το Ισλάµ αντιµετωπίστηκε ως µια θρησκεία
που έχει θέση µόνο στην περιοχή αυτή (Χριστόπουλος Δ.). Θα πρέπει,
επίσης, να ληφθεί υπόψη η χριστιανική θρησκευτική ταυτότητα των
Ελλήνων, η οποία αποτελεί στην ουσία ταυτότητα εθνική και, εποµένως,
ισχυρή, καθώς η ορθόδοξη πίστη αποτέλεσε βασικό συστατικό στοιχείο
του αυτοπροσδιορισµού των Ελλήνων ως τέτοιων (Ρούσσος, Σ.)110. Το
γεγονός αυτό επηρεάζει σίγουρα τη στάση της ελληνικής κοινής
γνώµης απέναντι στο Ισλάµ, το οποίο θεωρείται ότι δεν έχει θέση σε µια
κατά βάση χριστιανική χώρα111.
Κατά τη γνώµη µου, οι παραπάνω παράγοντες έχουν επηρεάσει
σηµαντικά την πολιτική της Ελλάδας, µε αποτέλεσµα οι δράσεις που
υιοθετούνται να µη λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα θρησκευτικά και
πολιτισµικά χαρακτηριστικά των µουσουλµάνων και να µη στοχεύουν
ειδικά στην ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα δεν έχει
αποφασίσει ακόµη να κάνει το µεγάλο βήµα και να αποδεχτεί ότι οι
µουσουλµάνοι είναι πλέον κοµµάτι της ελληνικής πραγµατικότητας και
πρέπει να τους ενσωµατώσει, εναγκαλιζόµενη τη διαφορετικότητά τους.
Έτσι µπορεί να εξηγηθεί η ολιγωρία για την κατασκευή τεµένους και
µουσουλµανικού νεκροταφείου στην Αθήνα, η µη παροχή ισλαµικής
παιδείας στα σχολεία και η µη έναρξη επίσηµου και θεσµοθετηµένου
διαλόγου µεταξύ κράτους και µουσουλµανικών οργανώσεων,
παραβλέποντας µάλιστα συστάσεις και προτροπές περιφερειακών
οργανισµών όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης. Ειδικά για το ζήτηµα του
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τζαµιού στην Αθήνα, που αποτελεί ίσως το πιο φλέγον ζήτηµα, η
κωλυσιεργία, µέχρι πρότινος τουλάχιστον, ήταν πρωτοφανής και νοµίζω
ότι οφείλεται εν µέρει στη γραφειοκρατία που ταλανίζει τις δηµόσιες
υπηρεσίες αλλά κυρίως στο φόβο της εκάστοτε κυβέρνησης για το
πολιτικό κόστος που θα συνεπάγεται ένα τέτοιο έργο, δεδοµένου ότι
µεγάλο µέρος των Ελλήνων αντιτίθεται στην κατασκευή του.
Περαιτέρω, η αύξηση των υποστηρικτών του εθνικιστικού
κόµµατος της Χρυσής Αυγής που οδήγησε στην είσοδό του στο
ελληνικό κοινοβούλιο αναδεικνύει µια νέα δυναµική και θα επηρεάσει
αναπόφευκτα επί το αυστηρότερο τις πολιτικές που θα υιοθετήσει το
ελληνικό κράτος απέναντι στους µετανάστες γενικότερα, µεταξύ των
οποίων και οι µουσουλµάνοι. Το συγκεκριµένο κόµµα στρέφεται
εναντίον κάθε µορφής εθνικής, πολιτισµικής και θρησκευτικής
ετερότητας και τη δαιµονοποιεί σε µια εποχή που οι ανοχές της ελληνικής
κοινωνίας απέναντι στη διαφορετικότητα γίνονται ολοένα και πιο
περιορισµένες, κυρίως λόγω της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τη
χώρα και της συνακόλουθης δυσαρέσκειας των Ελλήνων, στα πλαίσια
της οποίας οι µετανάστες γίνονται ο εύκολος στόχος, τα εξιλαστήρια
θύµατα προς τα οποία διοχετεύεται η συσσωρευµένη λαϊκή οργή. Σε
περιόδους οικονοµικής ύφεσης, όπως αυτή που διανύει η Ελλάδα, η
συνήθης κατηγορία που αποδίδεται στους µετανάστες, είναι ότι
συνδέονται άρρηκτα µε την αύξηση της ανεργίας, µε το επιχείρηµα ότι
µας «παίρνουν» τις δουλειές,112 όπως επίσης και µε την αύξηση της
εγκληµατικότητας. Σηµειωτέον ότι η ρητορική αυτού του τύπου
στοχοποιεί τους µετανάστες εν γένει, ως φορείς της διαφορετικότητας
και δεν αφορά µόνο τους µουσουλµάνους µετανάστες που ζουν στην
Ελλάδα.
Από τη σκοπιά του µετανάστη: Οι µουσουλµάνοι µετανάστες της
Ελλάδας αντιλαµβάνονταν ότι, µέχρι πρόσφατα, η ελληνική κοινωνία δεν
τους αντιµετώπιζε µε εχθρικότητα113. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει επ’
ουδενί το γεγονός ότι κατοικούν σε µια χώρα που αγνοεί την ετερότητά
τους, δεν ακολουθεί καµία πολιτική για να τους ενσωµατώσει και δεν
καλύπτει βασικές τους ανάγκες που συνδέονται µε τη θρησκευτική τους
πίστη, όπως η δηµιουργία λατρευτικών χώρων και νεκροταφείου και η
παροχή ισλαµικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Παράλληλα, ζουν
αποµονωµένοι, πολλοί από αυτούς υπό συνθήκες ανέχειας,
αδυνατώντας να βρουν εργασία ή απασχολούµενοι σε προσωρινές,
χαµηλής αµοιβής εργασίες, χωρίς ασφάλιση114, ενώ πρόσφατα, όπως
όλοι οι µετανάστες, άρχισαν να γίνονται αποδέκτες µιας ολοένα
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εντεινόµενης εχθρικότητας που επισφραγίστηκε µε την αύξηση της
δηµοτικότητας της Χρυσής Αυγής και την είσοδό της στο ελληνικό
κοινοβούλιο. Το αποτέλεσµα είναι να νιώθουν περιθωριοποιηµένοι και
να βιώνουν ένα έντονο αίσθηµα ανασφάλειας, το οποίο ορισµένοι
προσπαθούν να αµβλύνουν µέσω της συµµετοχής σε οργανωµένες
κοινότητες. Μέχρι στιγµής, οι οργανώσεις αυτές δε φαίνεται να έχουν
εξτρεµιστικό χαρακτήρα και φροντίζουν κυρίως να προσφέρουν στα
µέλη τους κάποιες διευκολύνσεις που δεν τους παρέχει το ελληνικό
κράτος115.
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µουσουλµάνοι
δηµιουργούν µια δυναµική συσπείρωσής τους γύρω από το Ισλάµ,
ριζοσπαστικοποίησής τους και υιοθέτησης µιας ταυτότητας
διαµαρτυρίας116. Σύµφωνα µε το Δ. Χριστόπουλο «αυτή τη στιγµή
υπάρχουν όλα τα στοιχεία εκείνα, τα οποία επιτρέπουν και συγκριτικά
αιτιολογούν την εδραίωση ενός φονταµενταλισµού και στην Ελλάδα.
µιας ιδεολογίας, δηλαδή, που θα είναι το αποκούµπι όλων αυτών των
ανθρώπων». Παράλληλα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να συνδεθούν τα
θρησκευτικά αιτήµατα µε τα κοινωνικά, να θεωρηθεί, δηλαδή, ότι οι
κακές συνθήκες διαβίωσης των µουσουλµάνων µεταναστών και οι
τυχόν διακρίσεις σε βάρος τους οφείλονται στο θρήσκευµά τους. Στην
περίπτωση αυτή, ενδέχεται να διαµορφωθεί ένα κίνηµα διαµαρτυρίας
στο οποίο το Ισλάµ δε θα αποτελεί µόνο µια θρησκευτική ή ακόµη και
εθνική ταυτότητα, αλλά και µία κοινωνική ταυτότητα, η οποία θα εµπνέει
τους αγώνες τους (Ρούσσος Σ.).
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3.2 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αξιολογώντας συνολικά και συνδυάζοντας τα πορίσµατα της
ανάλυσης που προηγήθηκε, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στα εξής
συµπεράσµατα: Βασικό κοινό στοιχείο µεταξύ των τριών χωρών είναι ότι
η παράµετρος της θρησκείας δε λαµβάνεται υπόψη στις πολιτικές
ενσωµάτωσης και στις επιµέρους δράσεις που ακολουθούνται, για
λόγους που διαφέρουν στην κάθε περίπτωση. Η Γερµανία αντιµετώπισε
την παρουσία των µουσουλµάνων ως προσωρινό φαινόµενο και την
αγνόησε, η Γαλλία εγκλωβίστηκε σε µια αυστηρή ερµηνεία του κοσµικού
χαρακτήρα του κράτους, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κατάσταση
αµηχανίας, σα να µην έχει συνειδητοποιήσει την παρουσία µεγάλου
αριθµού µουσουλµάνων µεταναστών στο έδαφός της και την ανάγκη
ενσωµάτωσής τους και να µην είναι έτοιµη να διαχειριστεί την
κατάσταση που διαµορφώθηκε. Ανεξαρτήτως της λογικής που υπάρχει
πίσω από τις πολιτικές αυτές, το αποτέλεσµα είναι η µη ενσωµάτωση
των µουσουλµάνων µεταναστών, όπως την ορίσαµε στο πρώτο
κεφάλαιο. Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, η θεωρία ότι η ενσωµάτωση των
µουσουλµάνων µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω πολιτικών που δεν
παραβλέπουν τη διαφορετικότητα και τις ιδιαιτερότητες τους, αλλά την
αποδέχονται και εντάσσουν την παράµετρο αυτή στις δράσεις που
υιοθετούνται. Με τον τρόπο αυτό και οι µουσουλµάνοι, από την πλευρά
τους, δε θα νιώθουν ανεπιθύµητοι και περιθωριοποιηµένοι και,
εποµένως, θα ενισχύεται η βούλησή τους να ενσωµατωθούν και να
γίνουν ενεργά µέλη µιας κοινωνίας που δεν τους αντιµετωπίζει µε
καχυποψία ή εχθρικότητα, τους αποδέχεται όπως είναι, παρά την
ετερότητά τους, χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να καταφύγουν σε
ριζοσπαστική ρητορική και ενέργειες.
Επίσης, επιβεβαιώνεται και στις τρεις περιπτώσεις η υπόθεση ότι,
όταν στη χώρα υποδοχής έχει διαµορφωθεί µια ισχυρή ταυτότητα –
εθνική στη Γερµανία, εθνική/θρησκευτική στην Ελλάδα και πολιτισµική
στη Γαλλία- η οποία έρχεται σε αντίθεση µε το πολιτισµικό και
θρησκευτικό πρότυπο των µουσουλµάνων µεταναστών, τότε η
ενσωµάτωση τους δυσχεραίνεται, καθώς παρατηρούνται δύο
φαινόµενα που το ένα καλλιεργεί και συντηρεί το άλλο. Από τη µία
πλευρά, η χώρα υποδοχής αντιµετωπίζει το Ισλάµ ως κάτι που δεν έχει
θέση σε αυτήν και εποµένως είτε το αφήνει να υπάρχει ανεξάρτητα από
αυτήν (όπως στη Γερµανία και στην Ελλάδα) είτε επιχειρεί να το
αφοµοιώσει στην κυρίαρχη κουλτούρα της (όπως στη Γαλλία). Για το
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λόγο αυτό δεν ακολουθεί στοχευµένες πολιτικές που να αποβλέπουν
στην ενσωµάτωση ειδικά των µουσουλµάνων, µε τα αποτελέσµατα που
ανέφερα στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο. Παράλληλα, τα
τροµοκρατικά χτυπήµατα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις ΗΠΑ αλλά και
τα µεταγενέστερα που συνέβησαν σε ευρωπαϊκά κράτη και η ανάπτυξη
ενός αισθήµατος ισλαµοφοβίας στην Ευρώπη ενισχύουν ακόµη
περισσότερο την καχυποψία απέναντι στους µουσουλµάνους,
δηµιουργώντας µια στερεοτυπική αντίληψη για το βίαιο, επικίνδυνο και
αντιδηµοκρατικό χαρακτήρα των ανθρώπων αυτών. Από την άλλη
πλευρά, οι µουσουλµάνοι αντιλαµβάνονται την επιφυλακτικότητα αυτή
των ευρωπαϊκών κρατών και στρέφονται περισσότερο προς το Ισλάµ,
υιοθετώντας µια ριζοσπαστική ταυτότητα διαµαρτυρίας. Αυτό το
στοιχείο είναι πιο ισχυρό στη Γαλλία και τη Γερµανία και είναι εµφανές
από περιστατικά όπως, για παράδειγµα, η συµµετοχή χιλιάδων
µουσουλµάνων σε διαδηλώσεις στη Γαλλία το 2004 ενάντια στην
απαγόρευση της µαντήλας στα δηµόσια σχολεία καθώς το γεγονός ότι
όλο και περισσότερες γυναίκες στην Ευρώπη φορούν την ισλαµική
µαντήλα117. Στην Ελλάδα δεν έχει παρατηρηθεί ακόµη το φαινόµενο
αυτό, αλλά υπάρχουν όλες οι συνθήκες που να ευνοούν µια τέτοια
δυναµική και, µάλιστα, για λόγους πολύ απλούστερους από αυτούς
που τροφοδότησαν τον ισλαµικό εξτρεµισµό στην υπόλοιπη Ευρώπη118.
Το ζήτηµα για την Ελλάδα είναι τι ακριβώς µπορεί να διδαχθεί από
την ευρωπαϊκή εµπειρία και ειδικότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η
Γερµανία, όπου η επαφή µε το µουσουλµανικό στοιχείο είναι παλαιότερη
και εντονότερη. Νοµίζω ότι η υιοθέτηση από την Ελλάδα ενός µοντέλου
παρόµοιου µε αυτό της Γαλλίας, µε την επιβολή της κατάργησης των
θρησκευτικών µουσουλµανικών συµβόλων θα ήταν υποκριτική και
αναποτελεσµατική. Κατ’ αρχάς, η Ελλάδα είναι µια χώρα στην οποία τα
θρησκευτικά σύµβολα της ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας έχουν
περίοπτη θέση και είναι συνδεδεµένα µε την κουλτούρα και την εθνική
ταυτότητα των Ελλήνων. Μια απόφαση, εποµένως, που, µε το
πρόσχηµα της µη συµβατότητας του Ισλάµ µε τον κοσµικό χαρακτήρα
του κράτους ή το κυρίαρχο πολιτισµικό πρότυπο, θα εµπόδιζε την
ελεύθερη και δηµόσια έκφραση των θρησκευτικών πεποιθήσεων των
µουσουλµάνων θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις στο
µουσουλµανικό πληθυσµό της χώρας, καθώς θα ερµηνευόταν –
δικαιολογηµένα κατά τη γνώµη µου- ως πράξη που στρέφεται εναντίον
των ιδίων και της θρησκείας τους.
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Ούτε η ιδέα της πολυπολιτισµικότητας, όπως κατέληξε στην πράξη
να ισχύει στη Γερµανία -παρόλο που δεν ήταν συνειδητή πολιτική
επιλογή που εφαρµοζόταν για παράδειγµα µέσω µέτρων θετικής
διάκρισης- φαίνεται να είναι βιώσιµη στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι δεν
υπάρχει µια κυρίαρχη και αποδεκτή από όλους πολιτική κουλτούρα που
να υπερβαίνει τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των επιµέρους
οµάδων του πληθυσµού και να αποτελεί ενοποιητικό παράγοντα. Το να
αφήνεις κοινότητες που διαφοροποιούνται σηµαντικά από την
πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου ως προς τα θρησκευτικά τους
πιστεύω, το σύστηµα αξιών τους και το πολιτισµικό τους πρότυπο απλά
να υπάρχουν και να πληθαίνουν, χωρίς πρωτοβουλίες για την
ενσωµάτωσή τους, οδηγεί, κατά τη γνώµη µου αναπόφευκτα, στην
περιχαράκωσή τους και στη δηµιουργία παράλληλων κοινωνιών.
Νοµίζω ότι ένα θετικό πρώτο βήµα είναι η κατασκευή ενός
µεγάλου τζαµιού στην Αθήνα, που θα έχει συµβολικό χαρακτήρα,
καθώς και επιµέρους ευκτήριων οίκων που θα καλύπτουν τις
λατρευτικές ανάγκες των πολυάριθµων και ετερόκλιτων ως προς το
δόγµα του Ισλάµ που ασπάζονται, µουσουλµάνων της Ελλάδας. Οι
ενέργειες αυτές, πέραν του ότι θα λύσουν κάποια πρακτικά προβλήµατα
των µουσουλµάνων που συνδέονται µε τη θρησκευτική τους πίστη και
λατρεία, θα καταδείξουν ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει και αποδέχεται τους
µουσουλµάνους ως αναπόσπαστο πλέον κοµµάτι της ελληνικής
κοινωνίας. Επίσης, η ύπαρξη επίσηµων χώρων λατρείας θα προκαλέσει
συσπείρωση των µουσουλµάνων γύρω από αυτούς και θα ευνοήσει
την οργάνωσή τους, µε τη δηµιουργία κοινοτήτων που θα έχουν τους
χώρους αυτούς ως πυρήνα των δραστηριοτήτων τους. Οι οργανώσεις
αυτές θα είναι γνωστές στο κράτος, το οποίο θα έχει εικόνα της δράσης
τους, ώστε να µην προωθούν ριζοσπαστικό λόγο119 και θα πρέπει να
τηρούν την αρχή της διαφάνειας, να έχουν δηλαδή κοινωνική
λογοδοσία και να είναι αντιπροσωπευτικές. Μέσω των οργανώσεων
αυτών θα µπορέσει να ξεκινήσει ένας διάλογος του κράτους αλλά και
άλλων φορέων, όπως για παράδειγµα η Εκκλησία της Ελλάδας, µε τους
µουσουλµάνους που ζουν στην Ελλάδα. Μέτρα όπως τα ανωτέρω θα
κάνουν σαφή την πρόθεση του ελληνικού κράτους να ενσωµατώσει
τους µουσουλµάνους µετανάστες, εντείνοντας, συγχρόνως, τη θέληση
των τελευταίων να ενταχθούν, αισθανόµενοι πως η θρησκεία τους και η
διαφορετικότητά τους αντιµετωπίζονται µε σεβασµό. Τα προβλήµατα,
βέβαια, που δε συνδέονται απευθείας µε τη θρησκευτική πίστη των
µουσουλµάνων µεταναστών, όπως ή φτώχια και η ανεργία δε θα
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µπορέσουν να λυθούν µε πρωτοβουλίες όπως οι παραπάνω. Νοµίζω
όµως πως η επίλυση των ζητηµάτων που σχετίζονται κατεξοχήν µε τη
θρησκεία είναι το θεµελιώδες, είναι η αφετηρία από την οποία θα πρέπει
να ξεκινήσει η Ελλάδα για την ενσωµάτωση των µουσουλµάνων
µεταναστών. Από τη στιγµή που το ελληνικό κράτος επιλύσει αυτά τα
πρακτικά προβλήµατα και οι µουσουλµάνοι αρχίσουν να
αντιµετωπίζονται σε ισότιµη βάση σε σχέση µε τους πιστούς άλλων
θρησκειών θα µπορέσουν τόσο οι µετανάστες όσο και οι αρµόδιοι
φορείς να εστιάσουν και να εργαστούν από κοινού για τα υπόλοιπα,
ουσιώδη ζητήµατα που απασχολούν τους µουσουλµάνους της
Ελλάδας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ενσωµάτωσης και της
κοινωνικής συνοχής.
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Σηµειώσεις
Στη θεωρία δεν υπάρχει συµφωνία ως προς κατά πόσο οι όροι «ένταξη» και
«ενσωµάτωση» εκφράζουν το ίδιο περιεχόµενο, ούτε έχει υιοθετηθεί ακόµη
κάποιος ευρέως αποδεκτός ορισµός. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας
οι όροι θεωρούνται ταυτόσηµοι.

1

Η πρώτη από τις 11 βασικές αρχές για την ενσωµάτωση που έχει υιοθετήσει η
Ε.Ε. χαρακτηρίζει ρητά την ενσωµάτωση ως «αµφίδροµη διαδικασία» (Council
of the European Union, 2004, σ. 17). Όπως αναφέρει η D. Avramov, «η ευθύνη
για την ενσωµάτωση των µεταναστών βαραίνει πολλούς δρώντες: τους ίδιους
τους µετανάστες τις κυβερνήσεις και τους θεσµούς αλλά και τους πολίτες της
κοινωνίας της χώρας υποδοχής» (Avramov D., 2009, σ. 7).

2

Το συγκεκριµένο όρο τον χρησιµοποίησε για πρώτη φορά ο
σοσιαλδηµοκράτης Heinz Buschkowsky, δήµαρχος του Neukölln, µιας
δηµοτικής περιφέρειας του Βερολίνου, στην οποία κατοικούν πολλοί
µουσουλµάνοι µετανάστες, προκειµένου να περιγράψει την κατάσταση
γκετοποίησης που είχε διαµορφωθεί στην περιοχή.

3

Βλ. σχετικά The Pew Forum, 2011 – INTERACTIVE MAPS: EUROPE 2010,
διαθέσιµο στο http://features.pewforum.org/muslim-population-graphic/
(τελευταία επίσκεψη 2-6-2013, 9:31 πµ).
4

Βλ. σχετικά The Pew Forum on Religion and Public Life, 2011 - TABLES: Muslim
Population by Country, διαθέσιµο στο http://features.pewforum.org/muslimpopulation/# (τελευταία επίσκεψη 2-6-2013, 9:33 πµ).
5

Σύµφωνα µε το παραδοσιακό ισλαµικό δίκαιο, ο σύζυγος µπορεί να ασκεί
σωµατική βία σε βάρος της συζύγου του, µπορεί να λύσει το γάµο
αναιτιολόγητα, µε µονοµερή δήλωσή του, ενώ διαθέτει µόνο αυτός δικαίωµα
στην επιµέλεια των παιδιών. Επίσης, οι άνδρες µπορούν να είναι πολυγαµικοί,
έχοντας δικαίωµα να παντρευτούν και µη µουσουλµάνα, χωρίς να ισχύει το
αντίστροφο (Δαλακούρα Κ., 2008, σ. 78).

6

Ο Salman Rushdie ήταν συγγραφέας του βιβλίου «Σατανικοί Στίχοι», το οποίο
προκάλεσε οργή στο µουσουλµανικό κόσµο, καθώς είχε πολλές αναφορές
στον Μωάµεθ και στο Κοράνι. Τόσο ο ίδιος όσο και συνεργάτες του έγιναν
στόχος φανατικών ισλαµιστών όταν, το 1989, ο Αγιατολάχ Χοµεϊνί, εξέδωσε
διάταγµα (φετφά), σύµφωνα µε το οποίο κάθε µουσουλµάνος έχει το ιερό
καθήκον να σκοτώσει τον ίδιο καθώς και όποιον ενεπλάκη στην έκδοση του
βιβλίου. Το διάταγµα αυτό συνοδεύτηκε από επικήρυξη 3 εκατοµµυρίων
δολαρίων, που προσέφερε ένας ιρανός επιχειρηµατίας.
7

Ο Theo Van Gogh, γνωστός επικριτής του Ισλάµ, είχε σκηνοθετήσει µια
αµφιλεγόµενη ταινία, µε θέµα την κακοµεταχείριση των γυναικών στις
µουσουλµανικές κοινωνίες, η οποία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στο
8
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µουσουλµανικό κόσµο. Δολοφονήθηκε από έναν φανατικό µουσουλµάνο, ο
οποίος, µάλιστα, δήλωσε ότι ενήργησε στο όνοµα της θρησκείας του.
Το Σεπτέµβριο του 2005, η εφηµερίδα Jyllands - Posten στη Δανία δηµοσίευσε
12 σκίτσα του Μωάµεθ µε τίτλο «τα πρόσωπα του Μωάµεθ» που θεωρήθηκαν
ασεβή, καθώς το Κοράνι απαγορεύει την απεικόνισή του, και προκάλεσαν
θύελλα αντιδράσεων και διαµαρτυριών στο µουσουλµανικό κόσµο. Τα σκίτσα
αναδηµοσιεύτηκαν και σε άλλα ευρωπαϊκά έντυπα, ως µια κίνηση
υπεράσπισης της ελευθερίας έκφρασης. Το θέµα δεν φαίνεται να έχει ακόµη
ξεχαστεί από τους µουσουλµάνους, καθώς το Δεκέµβριο του 2010 η
αστυνοµία της Δανίας συνέλαβε 5 ισλαµιστές που σχεδίαζαν επίθεση µε στόχο
την εν λόγω εφηµερίδα και τους εργαζοµένους σε αυτήν.
9

Ο όρος ισλαµοφοβία «υποδηλώνει µια εχθρική στάση απέναντι στο Ισλάµ και
τους Μουσουλµάνους, που βασίζεται στην πρόσληψη του Ισλάµ ως του
εχθρού και ως µιας κρίσιµης, αναπόφευκτης και απόλυτης απειλής στην
ευηµερία “µας” ακόµη και στην ύπαρξή “µας”» (Bravo López F., 2011, σ. 570).

10

Την 1η Ιουλίου 2012 ανέβηκε στο διαδικτυακό τόπο youtube ένα βίντεο
διάρκειας 14 λεπτών, το οποίο θεωρήθηκε προσβλητικό για τους
µουσουλµάνους, καθώς απεικονίζει τον προφήτη Μωάµεθ, γεγονός που
ούτως ή άλλως θεωρείται βλάσφηµο, ενώ επιπλέον τον παρουσιάζει ως ένα
πρόσωπο βίαιο και άπληστο. Το βίντεο αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση
των απανταχού µουσουλµάνων, ταραχές ξέσπασαν στις αραβικές χώρες, ενώ
το αµερικανικό προξενείο στη Λιβύη έγινε στόχος επίθεσης ενόπλων που
κατέληξε στο θάνατο του αµερικανού πρέσβη Christofer Stevens.

11

12

Για παράδειγµα, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι στη Γαλλία, οι µουσουλµάνοι
έχουν 2,5 φορές λιγότερες πιθανότητες να κληθούν σε επαγγελµατική
συνέντευξη, σε σχέση µε χριστιανούς µε τα ίδια τυπικά προσόντα. Και µόνο το
άκουσµα του ονόµατός τους, λειτουργεί συχνά αποτρεπτικά για τους
πιθανούς εργοδότες (Adida C. et al, 2010, σ. 4,5).

Σύµφωνα µε τη θεωρία της δυαδικής αγοράς εργασίας, η αγορά εργασίας
χωρίζεται σε δύο διακριτά τµήµατα και ειδικότερα: α) στο πρωτεύον, που
περιλαµβάνει θέσεις εργασίας σε επικερδείς επιχειρήσεις, συνήθως εντάσεως
κεφαλαίου, οι οποίες είναι σταθερές και καλά αµειβόµενες, µε ασφαλιστική
κάλυψη και πιθανότητες επαγγελµατικής ανέλιξης και β) στο δευτερεύον, που
περιλαµβάνει θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης, ασταθείς και χαµηλά
αµειβόµενες, συχνά χωρίς ασφάλιση. Η µετάβαση από το δευτερεύον τµήµα
στο πρωτεύον είναι εξαιρετικά δύσκολη.
13

Η ίδια άποψη περί ενσωµάτωσης εκφράζεται και στη Σύσταση 1625/2003 της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΣτΕ όπου αναφέρει ότι «οι πολιτικές
ενσωµάτωσης πρέπει να έχουν το διπλό στόχο να παρέχουν στους
µετανάστες τα µέσα ώστε να µπορούν να λειτουργήσουν στην κοινωνία όπου
κατοικούν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, διατηρώντας παράλληλα
την πολιτισµική και εθνική τους ταυτότητα...». Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι

14
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γίνονται αποδεκτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των
συνταγµατικά κατοχυρωµένων αρχών στο όνοµα της θρησκευτικής
ετερότητας.
15

της τότε Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας.

Για παράδειγµα, το 1961 υπεγράφη µεταξύ Γερµανίας και Τουρκίας συµφωνία
που στόχευε στην προώθηση της µετανάστευσης Τούρκων εργατών στη
Γερµανία.
16

17

Ο γερµανικός όρος είναι gastarbeiter.

Αυτό γινόταν συνήθως µετά από ένα ή δύο χρόνια παραµονής και εργασίας
των µεταναστών στη Γερµανία.
18

Αυτό συνέβη επειδή ήταν οικονοµικά ασύµφορη για τις επιχειρήσεις η
συνεχής αντικατάσταση εκπαιδευµένων και ήδη ειδικευµένων εργατών µε νέους
ανειδίκευτους. Ο όρος αυτός, στην παραπάνω αναφερόµενη συµφωνία της
Γερµανίας µε την Τουρκία, καταργήθηκε το 1964.
19

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και η σχετική έκθεση του Deutsche Islam
Konferenz, σύµφωνα µε την οποία οι µουσουλµάνοι στη Γερµανία κυµαίνονται
µεταξύ 3,8 και 4,3 εκατοµµυρίων (Haug S. et al, 2010, σ. 12).
20

Το ποσοστό των µεταναστών τουρκικής καταγωγής στη Γερµανία ανέρχεται
περίπου σε 63%. Ακολουθούν οι µουσουλµάνοι από χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που αντιστοιχούν στο 14% του µουσουλµανικού
πληθυσµού της χώρας (Haug S. et al, 2010, σ. 310).
21

Σύµφωνα µε έρευνα του Brubaker (βλ. σχετικά Παπαδοπούλου Δ., 2009, σ.
202), τη δεκαετία του 1980 οι Τούρκοι, παρόλο που αποτελούσαν τη
µεγαλύτερη οµάδα µεταναστών στη Γερµανία, είχαν τα χαµηλότερα ποσοστά
πολιτογράφησης (0,7 ανά 1000 κατοίκους), γεγονός ενδεικτικό της γενικότερης
δυσκολίας στην απόκτηση της ιθαγένειας. Το ποσοστό αυτό ήταν αισθητά
µικρότερο σε σχέση µε µετανάστες διαφορετικής εθνικής προέλευσης και
θρησκεύµατος (για παράδειγµα η αντίστοιχη αναλογία ανερχόταν για τους
Γιουγκοσλάβους σε 3,7, τους Ιταλούς σε 1,5 και τους Ισπανούς σε 1,4 ανά
1000 κατοίκους).
22

Οι µετανάστες εξακολουθούσαν, όµως, να µην έχουν δικαίωµα διπλής
ιθαγένειας.
23

Τα 3/5 του πληθυσµού στη Γερµανία είναι χριστιανοί. Από το σύνολο των 82
εκατοµµυρίων κατοίκων, περίπου 25,2 εκατοµµύρια ασπάζονται το δόγµα της
ρωµαιοκαθολικής εκκλησίας και 24,5 εκατοµµύρια της ευαγγελικής εκκλησίας
(U.S. Department of State, 2010, Germany).
24

Σύµφωνα µε τη σελίδα του EURESIS NET (European Studies on Religion and
State Interaction) οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους στη Γερµανία στηρίζονται
στις αρχές της ουδετερότητας (το κράτος δεν αναµειγνύεται σε ζητήµατα που

25
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αφορούν τη θρησκευτική πίστη και δε δείχνει προτίµηση σε κάποια
συγκεκριµένη θρησκεία), της ανοχής (το κράτος αναγνωρίζει όλες τις
θρησκευτικές κοινότητες και αναλαµβάνει την υποχρέωση να τους παρέχει
χώρους λατρείας) και της ισότητας (το κράτος αντιµετωπίζει ισότιµα όλες τις
θρησκευτικές κοινότητες. έχει, ωστόσο, τη δυνατότητα να τους χορηγεί
διαφορετικό νοµικό καθεστώς, χωρίς να παραβιάζει την παραπάνω
υποχρέωσή του). Bλ. σχετικά EURESIS NET, State and Church in Germany,
διαθέσιµο στο <http://www.euresisnet.eu/Pages/ReligionAndState/
GERMANY.aspx> (τελευταία επίσκεψη 3-6-2013, 9:56 πµ).
26

Στο Βερολίνο και την Έσση.

Στη Βάδη-Βυρτεµβέργη, τη Βαυαρία, τη Βρέµη, την Κάτω Σαξωνία, τη Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία και το Σάαρλαντ.
27

Οι θρησκευτικές αυτές κοινότητες οργανώνονται στη βάση της κοινής
εθνικής καταγωγής - χώρας προέλευσης των µελών τους, κυρίως σε επίπεδο
κρατιδίων. Τις µουσουλµανικές κοινότητες
µπορούµε να τις διακρίνουµε
ανάλογα µε τη σχέση που επιδιώκουν να έχουν µε τη γερµανική κοινωνία σε
αποκλειστικές ή αποσχιστικές (exclusivists/separatists) και σε ενταξιακές
(integrationists) (Warner C. and Wenner M., 2006, σ. 465)

28

Για παράδειγµα, οι θρησκευτικές κοινότητες που αναγνωρίζονται ως
δηµόσιοι φορείς µπορούν να έχουν τα δικά τους νοσοκοµεία

29

Το γερµανικό κράτος επιβάλει ένα φόρο στα µέλη των θρησκευτικών αυτών
κοινοτήτων. Ένα µέρος των κρατικών εσόδων από τους φόρους αυτούς
επιστρέφεται στις κοινότητες.
30

Ο λόγος που προβάλει το γερµανικό κράτος για το γεγονός αυτό είναι η
απουσία µιας κεντρικής, αντιπροσωπευτικής και αποδεκτής από όλους τους
µουσουλµάνους οργάνωσης, που να συνδιαλέγεται και να συνεργάζεται µε
την εκάστοτε γερµανική κυβέρνηση. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην επίσηµη
ιστοσελίδα του Deutsche Islam Konferenz (DIK), «η αναγνώριση του Κορανίου
και της Ιερής Παράδοσης (Sunnah) ως µια κοινή βάση θα πρέπει να είναι
αρκετά», προκειµένου να αναγνωριστούν οι µουσουλµανικές κοινότητες ως
δηµόσιοι φορείς. (ορ. σχετικά sτην επίσηµη ιστοσελίδα του DIK <http://
www.deutsche-islam-konferenz.de/cln_092/nn_1917124/SubSites/DIK/EN/
BisherigeErgebnisse/Religionsunterricht/religionsunterricht-node.html?
__nnn=true>, τελευταία επίσκεψη 26-10-2012, 11.22 πµ). Βέβαια, πρέπει να
σηµειωθεί ότι στις µουσουλµανικές κοινότητες παρέχονται ορισµένες
αρµοδιότητες, όπως, για παράδειγµα, η συνεργασία µε κρατικούς φορείς για
την παροχή ισλαµικής εκπαίδευσης στα δηµόσια σχολεία.
31

Το ίδιο ισχύει για τους λατρευτικούς χώρους όλων των θρησκειών, για τους
οποίους δεν προβλέπεται παροχή κρατικής χρηµατοδότησης. Ορισµένες
εξαιρέσεις ισχύουν για λόγους που εξηγούνται ιστορικά, όπως στην περίπτωση
της εβραϊκής κοινότητας για την ανακατασκευή συναγωγών ή τη δηµιουργία
32
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νέων, λόγω του «ένοχου» παρελθόντος της Γερµανίας και της στάσης της
απέναντι στους εβραίους κατά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Το ίδιο αναφέρεται και σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία
γίνεται λόγος για περίπου 2.400 µε 2.500 χώρους λατρείας. (European
Parliament, 2007, σ. 115).

33

βλ. επίσης και τη σχετική συνέντευξη που παραχώρησε ο R. Ceylan στο
περιοδικό Newsweek (Giglio M., 2010)
34

35

βλ. σχετικά Spiegel on line International, 2008.

Γενικά στη Γερµανία την ευθύνη για τη θρησκευτική εκπαίδευση την έχουν οι
οργανωµένες κοινότητες της εκάστοτε θρησκείας, οι οποίες είναι
αναγνωρισµένοι δηµόσιοι φορείς,

36

Στην πράξη, η διοργάνωση µαθηµάτων ισλαµικής εκπαίδευσης συνάντησε
αρκετές δυσκολίες, καθώς οι κυβερνήσεις των επιµέρους κρατιδίων δεν
αναγνώριζαν κάποια µουσουλµανική οργάνωση ως αντιπροσωπευτική και
αρµόδια για να συνεργαστούν. Σταδιακά, ωστόσο, οι αρµόδιοι φορείς στα
περισσότερα κρατίδια συνειδητοποίησαν την ανάγκη παροχής ισλαµικής
παιδείας και ήρθαν σε συµφωνία µε τοπικές µουσουλµανικές οργανώσεις,
υιοθετώντας σχετικά προγράµµατα.
37

Σύµφωνα µε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 2007 υπήρχαν µόλις 3
ισλαµικά σχολεία (European Parliament, 2007, σ. 116).
38

Το πρόγραµµα ανακοινώθηκε το Νοέµβριο του 2010. Σχετικά τµήµατα
διαθέτουν τα πανεπιστήµια Tübingen, Osnabrück, Nürnberg και Frankfurt, ενώ
ο προϋπολογισµός για το εν λόγω πρόγραµµα ανέρχεται, σύµφωνα µε την
επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πιδείας της Γερµανίας στο ποσό των €
20.000 (Federal Ministry of Education and Research, Contemporary
Integration Policy: Islamic Theology at German Universities).
39

Οι µουσουλµανικές οργανώσεις που περιλαµβάνει είναι: η Τουρκο-Ισλαµική
Ένωση για Θρησκευτικές Υποθέσεις, (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für
Religion), η Ένωση Ισλαµικών Πολιτισµικών Κέντρων (Verband Islamischer
Kulturzentren), η Κοινότητα των Αλεβιτών στη Γερµανία (Alevitische Gemeinde
Deutschland), η Ισλαµική Κοινότητα των Βοσνίων στη Γερµανία (Islamische
Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland) και το Κεντρικό Συµβούλιο των
Μαροκινών στη Γερµανία (Zentralrat der Marokkaner in Deutschland), ενώ
αναµένεται να γίνει µέλος η Τουρκική Κοινότητα της Γερµανίας (Türkische
Gemeinde Deutschland), η οποία δεν είναι αµιγώς ισλαµική οργάνωση αλλά
εκπροσωπεί τους κοσµικούς µουσουλµάνους, κυρίως τουρκικής καταγωγής.
40

Από τη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων δύο ερευνών που
διεξήχθησαν το 2004 και το 2006 προκύπτει µια αύξηση κατά 10% του
ποσοστού των Γερµανών που συνδέουν το Ισλάµ µε τις διακρίσεις σε βάρος
των γυναικών (91%), το φανατισµό και τον εξτρεµισµό (83%) και θεωρούν ότι οι
41
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µουσουλµάνοι έχουν µια προδιάθεση προς τη βία (70%) (Open Society
Institute, 2010, σ. 45)
Ενδεικτικές της αντίληψης αυτής είναι οι θεαµατικές πωλήσεις που σηµείωσε
στη Γερµανία το βιβλίο του T. Sarrazin «Η Γερµανία Καταργεί τον Εαυτό της», στο
οποίο το Ισλάµ περιγράφεται ως βίαιο και αυταρχικό, οι µουσουλµάνοι ως
λιγότερο έξυπνοι σε σχέση µε τους γηγενείς Γερµανούς και αναφέρεται ότι η
αδυναµία ή απροθυµία τους να ενσωµατωθούν ωθεί τη Γερµανία στην
οικονοµική παρακµή. Για το περιεχόµενο του βιβλίου βλ. Hewitt G., 2010.
42

Βέβαια, δηλώσεις σαν τις παραπάνω δεν αποτυπώνουν κατ’
αποκλειστικότητα τον πολιτικό λόγο στη Γερµανία. Υπάρχει µερίδα του
πολιτικού κόσµου που ασπάζεται και εκφράζει ανοιχτά την άποψη ότι το Ισλάµ
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της γερµανικής κοινωνίας, όπως ο Υπουργός
Οικονοµικών του κρατιδίου της Βαυαρίας Markus Söder και ο πρώην
πρόεδρος της Γερµανίας Christian Wulff.

43

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της περιοχής Kreuzberg στο Βερολίνο, που
είναι γνωστή και ως «Μικρή Κωνσταντινούπολη».

44

Σύµφωνα µε την έρευνα του DIK, µόλις το 21,8% των µουσουλµάνων θεωρεί
ότι µιλά πολύ καλά γερµανικά (Haug S. et al., 2010 σ. 231)

45

Αναφορά στο ιδιαίτερα χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των µουσουλµάνων
κάνει και ο D. Motadel στην ιστοσελίδα Euro Islam.Info, όπου, αξιολογώντας
δεδοµένα που έχει συλλέξει ο ΟΟΣΑ, αναφέρει ότι το 71% των µουσουλµάνων
έχει χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, ενώ το ποσοστό αυτό για τους µη
µουσουλµάνους ανέρχεται σε 25%.
46

Η επαφή µπορεί να αφορά τον εργασιακό χώρο, το οικογενειακό περιβάλλον
ή να πρόκειται για κοινωνική/φιλική συναναστροφή.
47

Αυτό δεν αφορά τους µουσουλµάνους εργοδότες, ιδίως αυτούς που
δραστηριοποιούνται σε περιοχές µε έντονη µουσουλµανική παρουσία, που
εύκολα προσλαµβάνουν γυναίκες που φορούν µαντήλα.
48

Όπως ανέφερα και στο 1ο κεφάλαιο, το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού
της Γαλλίας (64%) είναι ρωµαιοκαθολικοί.

49

Δεδοµένου ότι το γαλλικό κράτος δε συγκεντρώνει στοιχεία για τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις των κατοίκων του, τα αριθµητικά δεδοµένα είναι
επισφαλή και οι εκτιµήσεις για τον αριθµό των µουσουλµάνων που ζουν στη
Γαλλία δεν µπορούν να είναι ακριβείς. Έτσι, παρατηρείται απόκλιση ανάµεσα
σε διαφορετικές πηγές. Για παράδειγµα, η έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών
των ΗΠΑ για το έτος 2010 υπολόγιζε τους µουσουλµάνους της Γαλλίας σε 5 µε
6 εκατοµµύρια (U.S. Department of State, 2010, France).

50

Επίσης, στη Γαλλία έχουν µεταναστεύσει µουσουλµάνοι από την Τουρκία και
τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής (European Parliament, 2007, σ. 111).
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Το 1967 οι µουσουλµάνοι µετανάστες στη Γαλλία έφτασαν το 1.000.000
(Migration News, 1995).

52

Το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 7% για τους µουσουλµάνους της
Μεγάλης Βρετανίας και σε 3% για τους µουσουλµάνους της Ισπανίας.
53

Για να αποκτήσει τη γαλλική ιθαγένεια ένα παιδί αλλοδαπού στη Γαλλία θα
πρέπει να έχει γεννηθεί και να διαµένει σταθερά στη Γαλλία ή ο ένας γονέας του
να έχει επίσης γεννηθεί στη Γαλλία
54

Σύµφωνα µε την E. Sebian, τουλάχιστον 2.000.000 µουσουλµάνοι έχουν τη
γαλλική ιθαγένεια
55

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Nicolas Sarközy το 2004, όταν ήταν
Υπουργός Οικονοµικών «είτε µου αρέσει είτε όχι το Ισλάµ είναι η δεύτερη
µεγαλύτερη θρησκεία στη Γαλλία. Εποµένως, πρέπει να αφοµοιωθεί, µε το να
γίνει πιο γαλλικό». (The Economist, 2004)
56

Με απόφασή του, το Συµβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας έκρινε ότι η
µαντήλα από µόνη της δεν ερχόταν σε αντίθεση µε τον κοσµικό χαρακτήρα
του κράτους, εκτός εάν η µουσουλµάνα τη φορούσε µε τρόπο επιδεικτικό ή
επιδιδόταν σε προσπάθεια προσηλυτισµού. Η απόφαση αυτή άφηνε µεγάλο
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στους διευθυντές των σχολείων, για να
αξιολογήσουν τη συµπεριφορά των µουσουλµάνων µαθητριών.
57

Παρόλο που η απαγόρευση της χρήσης αντικειµένων και συµβόλων
ενδεικτικών της θρησκευτικής πίστης δεν αφορούσε ειδικά τους
µουσουλµάνους, στην πράξη έθιγε περισσότερο αυτούς και, κυρίως, τις
µαθήτριες που φορούσαν µαντήλα. Σύµφωνα µε επίσηµη έκθεση, από τις 639
περιπτώσεις εφαρµογής του νόµου αυτού κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005,
οι 626 αφορούσαν την ισλαµική µαντήλα, 11 τα χαρακτηριστικά τουρµπάνια
των Σιχ και µόλις 2 αφορούσαν µεγάλους χριστιανικούς σταυρούς (Amnesty
International, 2012, σ. 66).
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Η απαγόρευση δεν ισχύει σε χώρους λατρείας, ανοικτούς για το κοινό.

Οι οργανώσεις αυτές είναι συνήθως εθνικές ή φίλα προσκείµενες σε κάποιο
θρησκευτικό ίδρυµα (Sebian Ε.) και χαρακτηρίζονται από βαθιές αντιθέσεις ως
προς τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται το Ισλάµ και το ρόλο του στην
κοινωνία.
60
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Το ίδιο ισχύει και για τις οργανώσεις των άλλων θρησκειών.

Το γεγονός αυτό είχε επισηµάνει το 2004 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών
Dominique de Villepin (Henley J., 2004).
62

Στο πρόγραµµα αυτό διδάσκονται µαθήµατα σχετικά µε τη γαλλική ιστορία,
το γαλλικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
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Το πανεπιστήµιο της Σορβόννης καθώς και άλλα τµήµατα του Πανεπιστηµίου
του Παρισιού δε δέχτηκαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, θεωρώντας ότι
κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση µε τον κοσµικό χαρακτήρα του γαλλικού
κράτους (βλ. σχετικά Reuters, 2008).
64

Μέχρι το 2007 υπήρχε µόνο ένα ιδιωτικό µουσουλµανικό σχολείο που
λάµβανε κρατική χρηµατοδότηση. Τα υπόλοιπα λειτουργούσαν χωρίς να έχουν
ενταχθεί στο εν λόγω καθεστώς (European Parliament, 2007, σ. 112).

65

66

Ειδικότερα, του τότε Υπουργού Εσωτερικών Nicolas Sarközy.

Ωστόσο, ο βαθµός αντιπροσωπευτικότητάς του αµφισβητείται έντονα. Το
30% µε 40% των µουσουλµάνων της Γαλλίας νιώθουν αµέτοχοι, καθώς δε
συµπεριλήφθηκαν κατά τη δηµιουργία του CFCM οι οργανώσεις στις οποίες
αυτοί συµµετέχουν (Warner C. and Wenner M., 2006, σ. 471).
67

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µεγάλων πόλεων µε ισχυρή µουσουλµανική
παρουσία στα προάστιά τους είναι το Παρίσι, η Λιλ και η Τουλούζη.
68

Η Sebian καταλήγει σε αυτό το συµπέρασµα µετά από αξιολόγηση
δεδοµένων που έχει συλλέξει ο ΟΟΣΑ.
69

Λανθασµένα οι συγκρούσεις εκείνων των ηµερών συσχετίστηκαν στη
συνείδηση πολλών µε τον ισλαµικό εξτρεµισµό, µε αποτέλεσµα να
χρησιµοποιηθούν εκφράσεις όπως «γαλλική jihad». Για πληρέστερη ανάλυση
των γεγονότων αυτών βλ. Giry S., 2006; Lawrence J. and Vaisse J., 2005 και
Crumley B., 2005.
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Σύµφωνα µε την έκθεση του Pew Forum οι µουσουλµάνοι που κατοικούν
στην Ελλάδα έφταναν, κατά το έτος 2010, τις 527.000. Από τον αριθµό αυτό,
όµως, πρέπει να αφαιρεθούν τα πάνω από 100.000 µέλη της µουσουλµανικής
µειονότητας της Δυτικής Θράκης (Υπουργείο Εξωτερικών, Μουσουλµανική
Μειονότητα Θράκης). Εποµένως, οι µουσουλµάνοι µετανάστες στην Ελλάδα
είναι περίπου 400.000. Σύµφωνα δε µε όσα αναφέρει η έκθεση του Υπουργείου
Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο αριθµός των µουσουλµάνων µεταναστών στην
Ελλάδα υπολογίζεται σε 500.000 µε 700.000 (U.S. Department of State, 2012,
Greece).
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Κυρίως από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.

73

Κυρίως από τη Νιγηρία και τη Σοµαλία

Στην ενότητα αυτή, καθώς και στο επόµενο κεφάλαιο, η αναφορά µόνο
ονοµάτων, που δε συνοδεύεται από περαιτέρω στοιχεία (ηµεροµηνία ή/και
αριθµό σελίδας) σηµαίνει ότι παραπέµπω σε όσα µου κατέθεσαν τα πρόσωπα
από τα οποία πήρα συνέντευξη στις σχετικές µας συζητήσεις.
74

Δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία τα οποία να αποτυπώνουν
το βαθµό θρησκευτικότητας των µουσουλµάνων µεταναστών, δεδοµένου
άλλωστε ότι δεν υπάρχουν και θεσµοθετηµένοι λατρευτικοί χώροι από τους
75
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οποίους θα µπορούσαµε να αντλήσουµε τα στοιχεία αυτά. Η χαλαρή –έως και
ανύπαρκτη- σχέση που έχουν οι Αλβανοί µετανάστες (όπως και οι
προερχόµενοι από άλλες βαλκανικές χώρες) µε το Ισλάµ, «είναι θέµα
τρέχουσας κοινής πείρας παρά εµπεριστατωµένης µελέτης» (Τάκης Α.) και
απεικονίζεται στην περιορισµένη προσέλευσή τους στους άτυπους χώρους
προσευχής που υπάρχουν στην Ελλάδα (Ελγαντούρ Ν.). Ο χαµηλός βαθµός
θρησκευτικότητάς τους ανάγεται ενδεχοµένως στο πρόσφατο ιστορικό
παρελθόν της Αλβανίας και συνδέεται µε το αθεϊστικό καθεστώς που είχε
επιβάλει ο Ενβέρ Χότζα στη χώρα από το 1967 έως την πτώση του
κοµµουνισµού.
Σύµφωνα µε το Σ. Ρούσσο, οι πλέον θρήσκοι είναι οι µουσουλµάνοι
µετανάστες που κατάγονται από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και την
Αίγυπτο.
76

Ο όρος που χρησιµοποίησε ο Σ. Ρούσσος είναι «Single issue mobilization».
Παράδειγµα τέτοιας κινητοποίησης αποτελεί η δηµόσια προσευχή
µουσουλµάνων σε κεντρικά σηµεία της Αθήνας το Νοέµβριο του 2010, ως
ένδειξη διαµαρτυρίας για την απουσία επίσηµου χώρους λατρείας.
77

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε έκθεση του ΟΟΣΑ «Η ελληνική
κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες για την
ενσωµάτωση των µεταναστών» (OECD, 2010, σ. 208).
78

Επί παραδείγµατι, αύξηση από 5 σε 8 ή και 10 χρόνια της απαιτούµενης
διάρκειας νόµιµης παραµονής στην Ελλάδα των γονέων, προκειµένου να
µπορέσει το παιδί τους που γεννιέται στην Ελλάδα να αποκτήσει την ελληνική
ιθαγένεια, αύξηση σε 10 έτη της απαιτούµενης νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα
προκειµένου να έχει δικαίωµα ενήλικος αλλοδαπός που ζει µόνιµα στη χώρα να
πολιτογραφηθεί Έλληνας, ορισµός ως προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής
ιθαγένειας από τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα η συµπλήρωση
των 18 ετών από αυτό, ώστε να µπορεί να επιλέξει το ίδιο ως ενήλικος πλέον (Η
Καθηµερινή, 2012).
79

Σηµειωτέον ότι την 9η-7-2012 κατατέθηκε πρόταση νόµου περί κατάργησης
του Ν. 3838/2010, την οποία προσυπογράφουν βουλευτές της αντιπολίτευσης
µε επικεφαλής τον Πάνο Καµµένο, πρόεδρο του συντηρητικού κόµµατος
«Ανεξάρτητοι Έλληνες», πρόταση η οποία δεν έχει ακόµη συζητηθεί από τη
Βουλή, αν και, σε κάθε περίπτωση, δεν αναµένεται να ευδοκιµήσει καθώς δεν
συγκεντρώνει την απαιτούµενη πλειοψηφία. Η πρόταση αυτή προβλέπει,
µεταξύ άλλων, συµπλήρωση 12 ετών νόµιµης και µόνιµης παραµονής στην
Ελλάδα και αποποίηση της προηγούµενης ιθαγένειας του αλλοδαπού, ως
προϋπόθεση για την πολιτογράφησή του (ορ. σχετικά την οικεία πρόταση
νόµου, που είναι αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα της Βουλής των
Ελλήνων <http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/
c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF
%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%20(7677066).pdf>, τελευταία επίσκεψη 28-6-2013,
3:55 µµ)
80
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Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εξωτερικών, στην περιοχή της Δυτικής Θράκης
υπάρχουν 300 τζαµιά (Υπουργείο Εξωτερικών, Μουσουλµανική Μειονότητα
Θράκης)
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Σύµφωνα µε τον Α. Τάκη, µόνο στην περιοχή της Αθήνας, οι χώροι αυτοί
φτάνουν περίπου τους 100.
82

Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι οι µουσουλµάνοι που κατοικούν σε άλλα
σηµεία της Ελλάδας αναγκάζονται να πηγαίνουν στις περιοχές αυτές
(συνήθως στη Δυτική Θράκη) ή να επιστρέφουν στις πατρίδες τους, για να
θάψουν τους νεκρούς τους, γεγονός το οποίο συνεπάγεται και πολλά έξοδα.
83

Πέρα από την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών των µουσουλµάνων, η
κατασκευή ενός µεγάλου τζαµιού στην Αθήνα έχει και συµβολική αξία γι’
αυτούς και, για το λόγο αυτό, αποδίδουν στο θέµα τόσο µεγάλη σηµασία.
(Τράνακα Τ.).
84

Η Υφυπουργός υποστήριξε πως η κατασκευή ενός τεµένους ενδέχεται να
οδηγήσει σε δηµιουργία γκέτο στην περιοχή όπου θα κτιστεί.
85

Παραδείγµατα είναι η Κοινότητα του Μπαγκλαντές στην Ελλάδα, ο Σύλλογος
της Μαροκινής Κοινότητας στην Ελλάδα, ο Σύλλογος Τυνησίων Ελλάδας.
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Μια αµιγώς µουσουλµανική οργάνωση, χωρίς εθνικό χαρακτήρα, που
υπάρχει στην Ελλάδα, µε έντονη δραστηριότητα, είναι η Μουσουλµανική
Ένωση Ελλάδας.
87

Μόνο στη δεύτερη τάξη του Λυκείου το µάθηµα των θρησκευτικών έχει
θρησκειολογικό χαρακτήρα και εξερευνά τα βασικά δόγµατα και τις αρχές
άλλων θρησκειών.

88

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα το περίπου το 98% του πληθυσµού είναι
χριστιανοί ορθόδοξοι (U.S. Department of State, 2012, Greece).
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Στον ισχυρό θεσµικό και πολιτικό ρόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος
αναφέρεται και η έκθεση του αµερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύµφωνα
µε την οποία «Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί να ασκεί σηµαντική
πολιτική και οικονοµική επιρροή [...] Προνόµια και νοµικά πλεονεκτήµατα έχουν
παραχωρηθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα οποία δεν επεκτείνονται σε άλλες
θρησκευτικές οµάδες.» Ως παράδειγµα αναφέρεται ότι οι µισθοί των κληρικών
καλύπτονται από το κράτος, γεγονός το οποίο ισχύει ακόµη µόνο στην
περίπτωση της µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη, των τριών
διορισµένων µουφτήδων και ορισµένων ιµάµηδων της περιοχής.
(U.S.
Department of State, 2010, Greece). Οµοίως, στην έκθεση του 2012 γίνεται
αναφορά στα ειδικά προνόµια που απολαµβάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία, και
µόνο αυτή, µε ειδικότερη αναφορά και έµφαση στις φοροαπαλλαγές (U.S.
Department of State, 2012, Greece).
90
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Η στάση αυτή της Εκκλησίας δεν οφείλεται στο φόβο αλλαγής της
θρησκευτικής πίστης της πλειοψηφίας των Ελλήνων και µεταστροφής της
προς το Ισλάµ, δεδοµένου άλλωστε ότι η πλειοψηφία των µουσουλµάνων είναι
µετανάστες που δεν έχουν αριθµητική υπεροχή, δεν έχουν έντονους δεσµούς
και αλληλεπίδραση µε την ελληνική κοινωνία, και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν
εύκολα να την επηρεάσουν. Αυτό που κάνει την Εκκλησία να αντιµετωπίζει µε
επιφυλακτικότητα την ισλαµική θρησκεία και τους πιστούς της είναι η ανησυχία
µήπως χάσει την πρωτοκαθεδρία στην έκφραση του θρησκευτικού
συναισθήµατος στο δηµόσιο χώρο, δεδοµένου ότι το Ισλάµ έχει ισχυρή
δηµόσια παρουσία, επειδή συνδέει άρρηκτα την ατοµική/ιδιωτική σχέση του
µουσουλµάνου πιστού µε τη θρησκεία του µε τη δηµόσια έκφρασή των
θρησκευτικών του πιστεύω (Ρούσσος Σ.).
91

Ο τίτλος της µελέτης είναι «Αναζητώντας τόπους συνύπαρξης» και εκδόθηκε
το Δεκέµβριο του 2007, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για
Όλους.
92

Τη σύνδεση του µουσουλµανικού στοιχείου µε το τουρκικό στη συνείδηση των
Ελλήνων επεσήµανε και ο Ν. Ελγαντούρ και ο Δ. Χριστόπουλος.
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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δ. Χριστόπουλος «Το τζαµί σα µνηµείο
στην Ελλάδα είναι τροµερά απαξιωµένο»

94

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι µουσουλµάνες γυναίκες που κατοικούν στην
Ελλάδα και φορούν ενδυµασία που είναι ενδεικτική της θρησκευτικής
ταυτότητάς τους, φορούν µαντήλα και όχι, για παράδειγµα, niqab, που
καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο εκτός από τα µάτια και είναι κάτι εντελώς ξένο
προς την ελληνική κοινωνία. Στο γεγονός αυτό οφείλεται, ενδεχοµένως, σε
µεγάλο βαθµό η ανοχή των Ελλήνων στις ενδυµατολογικές συνήθειες των
µουσουλµάνων, καθώς η κάλυψη του κεφαλιού µε µαντήλι από γυναίκες
µεγάλης ηλικίας είναι αρκετά διαδεδοµένη και στην Ελλάδα.
95

96

Δεν πρόκειται, δηλαδή, για το ειδικό έγκληµα της τροµοκρατίας

Την ίδια άποψη αναφορικά µε την επίδραση των παραµέτρων αυτών στην
εικόνα που σχηµατίζουν οι Έλληνες για τους µετανάστες και δη τους
µουσουλµάνους επισηµαίνει και η Τ. Τράνακα
97

Όπως, για παράδειγµα, αναφέρει ο Α. Τάκης, στην πράξη κανείς εργοδότης
που αναζητά φτηνά εργατικά χέρια δεν ενδιαφέρεται αν αυτός που
προσλαµβάνει είναι µουσουλµάνος ή όχι.
98

Όπως προκύπτει από τις θέσεις που αναγράφονται στην επίσηµη ιστοσελίδα
του κόµµατος, η Χρυσή Αυγή τάσσεται υπέρ της «ανεξιθρησκείας µόνο για τα
δόγµατα που δεν θίγουν την Ελληνική Παράδοση και Ιστορία και δεν φθείρουν
την δύναµη του Έθνους», ενώ επίσης χαρακτηρίζει τους παράνοµους
µετανάστες ως «λαθροµετανάστες – εισβολείς» και υποστηρίζει την άµεση
σύλληψη και επαναπροώθησή τους στις χώρες προέλευσής τους (οι πολιτικές
99
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θέσεις του κόµµατος είναι διαθέσιµες στο <http://www.xryshaygh.com/
index.php/kinima/thesis> τελευταία επίσκεψη 28-6-2013, 10:53 πµ)
Σύµφωνα, ωστόσο, µε το Σ. Αγιούµπι, η εύρεση εργασίας είναι αρκετά
δυσκολότερη για τις γυναίκες που φορούν µαντήλα.
100

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι µετανάστες από το Πακιστάν, το
Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και τη Σοµαλία.

101

Παραδείγµατα τέτοιων περιοχών είναι το Μεταξουργείο, η πλατεία Βικτωρίας,
η Οµόνοια. Σύµφωνα µε το Σ. Ρούσσο τα γκέτο αυτά -µε εξαίρεση αυτό που έχει
δηµιουργηθεί στην περιοχή του Κεραµεικού (Γκάζι)- αν και έχουν πολλά
µουσουλµανικά στοιχεία δεν είναι ακραιφνώς µουσουλµανικά.

102

Ενδεικτικές της αντίληψης αυτής είναι δηλώσεις που έκανε η καγκελάριος της
Γερµανίας Angela Merkel τον Οκτώβριο του 2010, όταν σε συγκέντρωση της
νεολαίος του κόµµατος των Χριστιανοδηµοκρατών είπε: «στις αρχές της
δεκαετίας του 1960 η χώρα µας κάλεσε τους ξένους εργάτες να έρθουν στη
Γερµάνια και τώρα ζουν στη χώρα µας [...] ξεγελάσαµε τους εαυτούς µας για
λίγο, είπαµε ‘δε θα µείνουν, κάποια στιγµή θα φύγουν’, αλλά αυτό δεν είναι η
πραγµατικότητα.». (BBC News, 2010)
103

Από την άποψη αυτή, η σχέση της Γαλλίας µε το Ισλάµ διαφοροποιείται σε
µεγάλο βαθµό από τις περιπτώσεις της Γερµανίας και της Ελλάδας.

104

Για να αποκτήσουν τη γαλλική υπηκοότητα οι µουσουλµάνοι της Αλγερίας
θα έπρεπε να αποκηρύξουν τη θρησκευτική τους πίστη στο Ισλάµ
105

Από την άποψη αυτή, η πολιτική της Γαλλίας δε συµβαδίζει µε τα
προβλεπόµενα στα κείµενα της ΕΕ και του ΣτΕ, που επισηµαίνουν τη σηµασία
της αναγνώρισης και αποδοχής της διαφορετικότητας των µεταναστών.

106

Ένα ακόµη παράδειγµα της επιφυλακτικότητα αυτής είναι ότι, όταν το 1999 ο
Υπουργός Εσωτερικών Jean-Pierre Chevenement προσπάθησε να
οργανώσει εκ νέου τους µουσουλµάνους της Γαλλίας σε ένα
αντιπροσωπευτικό σώµα, ζήτησε από τις µουσουλµανικές οργανώσεις και
τους θρησκευτικούς ηγέτες να υπογράψουν µια δήλωση που υπενθύµιζε
στους µουσουλµάνους τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του
γαλλικού Συντάγµατος και του νόµου του 1905.

107

Η Τ. Τράνακα δίνει µια ακόµη ερµηνεία, θεωρώντας ότι οι Έλληνες είναι φιλικοί
απέναντι στους µουσουλµάνους, καθώς είναι και οι ίδιοι βαθιά θρησκευόµενοι
και σέβονται την ανάγκη του άλλου να πιστέψει σε έναν Θεό, έστω και
διαφορετικό από αυτόν στον οποίο πιστεύουν οι ίδιοι.
108

Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι δεν υπάρχει ακόµη αριθµητικά µεγάλη δεύτερη
γενιά µουσουλµάνων µεταναστών, που να έχει γεννηθεί και µεγαλώσει στην
Ελλάδα, να πηγαίνει σε ελληνικά σχολεία, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη
109
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συναναστροφή και κοινωνική επαφή µε Έλληνες, που να ευνοεί την
ενσωµάτωσή τους.
Την ίδια άποψη έχει και ο Δ. Χριστόπουλος, ο οποίος χαρακτηριστικά
αναφέρει ότι «η έννοια του έλληνα πολίτη ουσιαστικά, ιστορικά και ιδεολογικά
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον ορθόδοξο πιστό».

110

Από την άποψη αυτή, ο ρόλος της Εκκλησίας της Ελλάδος θα µπορούσε να
είναι καταλυτικός και να επηρεάσει αρνητικά την ενσωµάτωση των
µουσουλµάνων µεταναστών. Το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δε φαίνεται να
συµβαίνει, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία
τηρεί µια πιο µετριοπαθή στάση απέναντι στους µουσουλµάνους µετανάστες
και τα αιτήµατά τους που σχετίζονται µε την πίστη τους.
111

Όπως αναφέρουν οι Μ. Παύλου και Κ. Πρεάρης ειδικότερα για τις πράξεις
βίας µε θύµατα τους µικροπωλητές στην Αθήνα, «οι ντόπιοι ιδιοκτήτες
καταστηµάτων υποστηρίζουν τέτοια βίαια περιστατικά, ισχυριζόµενοι ότι η
παρουσία των µικροπωλητών είναι επιβλαβής για τις επιχειρήσεις
τους» (Pavlou M. and Prearis K., 2010, σ. 23).
112

Αυτό προκύπτει και από τις εµπειρίες που µας κατέθεσαν οι ίδιοι οι
µουσουλµάνοι, όπως ο Ν. Ελγαντούρ και ο Ε. Αλί Χασάν
113

Η κατάσταση αυτή αφορά ούτως ή άλλως όλους τους µετανάστες που
ήρθαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος
114

Βέβαια, όσο πιο µεγάλη και οργανωµένη είναι η κοινότητα, όπως συµβαίνει
µε την Πακιστανική Κοινότητα, τόσο πιο δραστήρια και διεκδικητική µπορεί να
γίνει, χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι πρόκειται για ριζοσπαστική οργάνωση.

115

Διαφορετική άποψη υποστηρίζει ο Σ. Αγιούµπι, ο οποίος πιστεύει ότι οι
νεαροί µουσουλµάνοι δε συσπειρώνονται γύρω από τη θρησκεία τους αλλά
πολιτικοποιούνται

116

Για πληρέστερη ανάλυση ως προς τα φαινόµενα ριζοσπαστικοποίησης των
µουσουλµάνων της Ευρώπης βλ. Moniquet C, 2005

117

Όπως αναφέρει ο Σ. Ρούσσος, οι σχέσεις των ευρωπαϊκών χωρών µε
µεγάλη µεταναστευτική εµπειρία µε τους µουσουλµάνους κατοίκους τους και
τα προβλήµατα που προκύπτουν από αυτές χαρακτηρίζονται από µια
περιπλοκότητα που δε συναντάται στην περίπτωση της Ελλάδας. Ενδεχόµενη
ριζοσπαστικοποίηση των µουσουλµάνων µεταναστών στην Ελλάδα θα
οφείλεται σε ζητήµατα που ήδη έχουν λυθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και θα
αφορά παραχωρήσεις που σε άλλες χώρες είναι πλέον αυτονόητες, όπως για
παράδειγµα η ύπαρξη λατρευτικών χώρων
118

Νοµίζω πως ένας τρόπος για να µπορέσει το κράτος να έχει επίβλεψη των
χώρων λατρείας και των σχετικών οργανώσεων και να αποφευχθούν
φαινόµενα ριζοσπαστικής ρητορικής θα είναι η χορήγηση άδειας, ώστε να
119
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λειτουργούν στους χώρους αυτούς µόνο ιµάµηδες που έχουν λάβει
µουσουλµανική εκπαίδευση σε γνωστά πανεπιστήµια του εξωτερικού και
διαµένουν αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, έτσι σώστε να έχουν επαφή µε την
ελληνική πραγµατικότητα. Επίσης, θα µπορούσε στο µέλλον να δηµιουργηθεί
τµήµα εκπαίδευσης των µουσουλµάνων θρησκευτικών λειτουργών και σε
ελληνικά πανεπιστήµια.
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