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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Η πολιτισμική ποικιλομορφία είναι δεδομένη στην κοινωνία του 21ου αιώνα. 
Ωστόσο, η ση-μερινή κοινωνία φέρει μαζί της αιώνες ρατσισμού και πολιτισμικών 
συγκρούσεων. Αυτό καθιστά δύσκολο τόσο την εξάλειψη διακρίσεων, όσο και τη 
δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας για όλους. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσει η 
καλλιέργεια κατανόησης και αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των πολιτισμών που 
επιθυμούμε να υπάρχουν στο μέλλον στα σχολεία, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
την καθημερινή ζωή της τάξης.

Σε αυτή την ενότητα, εξετάζεται η αντιμετώπιση των διαφορετικών μορφών 
ρατσισμού καθώς και πώς μπορεί να συμβάλει σε αυτό η ενίσχυση της 
πολυπολιτισμικής συνύπαρξης στις Μαθησιακές Κοινότητες. Στο πρώτο μέρος, 
περιγράφεται η εξέλιξη του ρατσισμού και γίνεται αναφορά σε θεωρητικές και 
πρακτικές επιπτώσεις σύγχρονων μορφών ρατσισμού στην τάξη, σε σχέση με τον 
ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Στο δεύτερο μέρος, προτείνεται μια επικοινωνιακή 
θεώρηση της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης, για την καλλιέργεια της ισότητας των 
διαφορών. Στο τελευταίο μέρος, γίνεται μια σύνδεση μεταξύ πολιτισμικής πολυμορφίας 
και εκπαιδευτικής αριστείας.

5.1. Μορφές ρατσισμού στο πλαίσιο της συνύπαρξης

Ορισμένες εθνοτικές ομάδες αντιμετωπίζουν συχνά αρνητικά στερεότυπα και 
προκαταλή-ψεις, που τους δημιουργούν αβεβαιότητα και άγχος σε όλους τους τομείς 
της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού συστήματος. Ένα 
παράδειγμα τέτοιας ομά-δας είναι οι Ρομά, οι οποίοι βίωσαν διώξεις, όπως είναι 
για παράδειγμα το ολοκαύτωμα Ποράιμος και εξαναγκάστηκαν σε στειρώσεις και 
νομοθετικές ανισότητες από τον 15ο αιώ-να μέχρι και πολύ πρόσφατα σε ορισμένες 
χώρες. Η μουσουλμανική κοινότητα είναι ακόμη μια ομάδα, από τις πιο ευάλωτες σε 
ρατσιστικές επιθέσεις και απόρριψη στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με μερικούς, η ανάμειξη πολιτισμών οδηγεί αναπόφευκτα σε συγκρούσεις 
και επιθετικότητα. Ωστόσο, η ρίζα του προβλήματος δε βρίσκεται στην επαφή 
διαφορετικών πολιτισμών ή στις πραγματικές διαφορές τους, αλλά στις προσεγγίσεις 
για συνύπαρξη, οι οποίες ακούσια υποστηρίζουν αρνητικές συμπεριφορές απέναντι 
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στις διαφορές. Πιο κάτω επισημαίνονται δύο παραδείγματα ρατσισμού στην κοινωνία 
και την καθημερινή ζωή στα σχολεία.

Η εθνοκεντρική προοπτική και ο μοντέρνος ρατσισμός

Ο μοντέρνος ρατσισμός, ενδημικός συνήθως στη σύγχρονη κοινωνία, βασίζεται 
στην ιδέα της ανωτερότητας μιας συγκεκριμένης φυλετικής ή εθνοτικής ομάδας σε 
σχέση με τις υπόλοιπες. Αυτή η αίσθηση της ανωτερότητας συχνά δημιουργείται λόγω 
των ενδεχόμενων βιολογικών διαφορών ή διαφορών χαρακτήρα και όχι τόσο λόγω 
των πολιτικών ή κοινωνιο-λογικών διαφορών. Σύμφωνα με αυτή τη μορφή ρατσισμού, 
συχνά ο κυρίαρχος σε δεδομένη στιγμή και συγκεκριμένο χώρο πολιτισμός (συνήθως 
οι Δυτικοί πολιτισμοί) θεωρείται ικανότερος, από τη φύση του, να έχει εκπαιδευτικές 
επιτυχίες. Για παράδειγμα, θεωρείται ότι μια μειονοτική ομάδα, όπως οι Ρομά, είναι 
λιγότερο επιτυχημένοι στην εκπαίδευση και έχουν κατώτερη κοινωνική θέση, λόγω 
του ότι είναι τεμπέληδες ή λιγότερο ευφυείς και όχι λόγω του ότι το σχολείο μεταδίδει 
και προωθεί χαμηλότερες προσδοκίες για αυτούς. Συμπερασματικά, αυτό σημαίνει 
ότι οι μειονοτικές ομάδες έχουν λιγότερη δύναμη στην εκπαίδευση και την κοινωνία 
γενικότερα.

Ο μοντέρνος ρατσισμός προκύπτει από μια εθνοκεντρική θεώρηση του πολιτισμού 
που υιοθετείται από τα περισσότερα ιδρύματα του δυτικού κόσμου. Ο κυρίαρχος 
δυτικός πολιτι-σμός θεωρείται το μοντέλο που όλοι πρέπει να ακολουθούν. Τα 
ανύπαρκτα ή χαμηλά εκ-παιδευτικά αποτελέσματα συγκεκριμένων ομάδων 
θεωρούνται βιολογικά, εγγενή ελλείματα. Επίσης, η ομάδα της πλειονότητας 
θεωρεί ότι οι υπόλοιπες ομάδες θα πρέπει να μιμη-θούν ή να απορροφήσουν τα 
χαρακτηριστικά του κυρίαρχου πολιτισμού, εάν επιθυμούν την εκπαιδευτική επιτυχία. 
Οι μετανάστες, οι πολιτισμικές μειονότητες και οι μη-παραδοσιακές οικογένειες πρέπει 
να συμπεριφέρονται όπως η ηγεμονική κοινωνία, αφο-μοιώνοντας τον πολιτισμό της 
και αποκλείοντας ή ακυρώνοντας τα δικά τους πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως είναι 
τα θρησκευτικά σύμβολα ή η γλώσσα επικοινωνίας τους και οι αρχικές τους αξίες.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Amartya Sen τονίζει μέσα από τη δουλειά του για 
την ταυτότητα και την πολυπολιτισμικότητα, το γεγονός ότι συγκεκριμένες αξίες 
λανθασμένα θεωρούνται αποκλειστικότητα του δυτικού κόσμου. Για παράδειγμα, 
η άποψη ότι η δημοκρατία είναι δυτικό στοιχείο αγνοεί πολλά παραδείγματα 
δημοκρατικής ανάπτυξης σε άλλα μέρη του κόσμου. «Προσεγγίζοντας το ζήτημα έτσι 
– με έμφαση στην ιδέα της «επιβολής» συνεπάγεται η πεποίθηση ότι η δημοκρατία 
ανήκει στη Δύση, η οποία είναι ένας εντελώς παρα-πλανητικός τρόπος κατανόησης 
της ιστορίας και των σύγχρονων δυνατοτήτων της δημοκρατίας» (2006, σελ. 82). 
Ο Sen παρουσιάζει πολλά παραδείγματα δημοκρατικών θεσμών, διαβουλευτικών 
πρακτικών, δημόσιων συλλογισμών, όπως και επιστημονικά επιτεύγματα και πολλές 
άλλες συνεισφορές στην ανθρωπότητα, σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, τόσο σε 
αρχαίους πολιτισμούς, όσο και στον σύγχρονο κόσμο. Ο μοντέρνος ρατσισμός δεν 



Κ
Ε
Φ
Α
Λ
Α
ΙΟ 5
 Πολυπολιτισμικότητα στις Μαθησιακές Κοινότητες 7

© CREA. Community of Research on Excellence for All

ανήκει στο παρελθόν. Επιβιώνει στη σύγχρονη κοινωνία υπό τη μορφή νεοναζιστικών 
επιθέσε-ων σε μετανάστες και πολιτισμικές μειονότητες.

Το επιχείρημα της βιολογικής υπεροχής παραμένει σε ισχύ και εξακολουθεί να είναι 
παρόν σε πνευματικούς κύκλους και συζητήσεις. Στο βιβλίο των Herrnstein και Murray 
The Bell Curve (1994), οι συγγραφείς συνέδεσαν εν μέρει την ευφυία με κληρονομικούς 
παράγοντες. Αμέσως μετά τη δημοσίευσή του όμως, 81 συγγραφείς και ακαδημαϊκοί 
απάντησαν με αντεπιχειρήματα σε διάφορες πτυχές του έργου τους (Jacoby & Glauber-
man, 1995).

Η εθνοκεντρική προσέγγιση συνεχίζει να εφαρμόζεται στις παιδαγωγικές και 
διδακτικές στρατηγικές πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, η 
διόρθωση των ελλειμμά-των ορισμένων εθνικών και πολιτισμικών ομάδων γίνεται μέσα 
από την ενθάρρυνση απορρόφησης ηγεμονικών αξιών. Το γαλλικό μοντέλο, γνωστό 
ως «αφομοίωση», εκφράζει την πιο πάνω ιδέα δίνοντας έμφαση στην υιοθέτηση της 
γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού και την ανάπτυξη σεβασμού απέναντι 
στις ρεπουμπλικανικές αξίες, σε αντίθεση με εκείνες των άλλων πολιτισμών. Το μοντέλο 
αυτό έχει σημαντική επίδραση στη στάση που αναπτύσσει προς την πολιτισμική 
πολυμορφία, καθώς σε καμία περίπτωση δεν εξετάζει τα πολιτισμικά συστήματα των 
μεταναστών ή τις αξίες τους ως δυνατότητα βελτίωσης. Η κοινωνική αναταραχή που 
μπορεί να προκαλέσει αυτό, φάνηκε ξεκάθαρα στις ταραχές στη Γαλλία το 2005.

Η σχετικιστική προοπτική και ο μεταμοντέρνος ρατσισμός

Σε αντίθεση με τον σύγχρονο ρατσισμό και τις ιδέες που υποστηρίζει σχετικά με 
την ομογε-νοποίηση και την υπεροχή κάποιων πολιτισμικών ή εθνοτικών ομάδων, 
προβάλλει μια νέα προοπτική, που έχει ως βασική αξία τις διαφορές και υποστηρίζει 
την κατάργηση κάθε προ-τύπου ή παγκόσμιας αξίας. Η εφαρμογή της προοπτικής 
αυτής σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανώτεροι ή κατώτεροι πολιτισμοί˙ είναι απλώς 
διαφορετικοί. Επομένως, οι δομές του δυτικού πολιτισμού δε θα πρέπει να θεωρούνται 
ή να επιβάλλονται ως οι καλύτερες, αλλά ο κάθε πολιτισμός να διατηρεί τις δικές του 
πολιτισμικές δομές.

Αυτή η υπεράσπιση των διαφορών συνεπάγεται μια βασική παράλειψη: παράλειψη 
της αρχής της ισότητας και του ίσου δικαιώματος όλων να είναι διαφορετικοί. Η 
ανθρωπολόγος Judith Okely (1997) εισηγείται μια εναλλακτική προοπτική θεώρησης 
του αναλφαβητισμού των Ρομά: «… ο αναλφαβητισμός των Ρομά, πέρα από το ότι 
είναι μια αναπόφευκτη ανα-πηρία, είναι από πολλές απόψεις  ένα στοιχείο ελευθερίας» 
(σελ. 78). Δυστυχώς, όμως, η Okely (1997) παραλείπει να αναφέρει τις απαιτήσεις 
όλων των συνδέσμων Ρομά ανά τον κόσμο, για μείωση του αναλφαβητισμού και του 
ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στον μαθητικό πληθυσμό των Ρομά.

Ο μεταμοντέρνος ρατσισμός αντιμετωπίζει ζητήματα όπως η φτώχεια ως εγγενή, 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά ορισμένων ομάδων ή ατόμων, κι έτσι κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηρι-στικά θεωρούνται αποτέλεσμα της εθνικότητας. Το επίπεδο φτώχειας 
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στο οποίο ζουν πολλές ομάδες Ρομά στην Ευρώπη είναι στην πραγματικότητα 
το αποτέλεσμα μακροχρόνιων κοινωνικών ανισοτήτων και μιας μακράς ιστορίας 
διακρίσεων. Ωστόσο, ο αναλφαβητισμός, η εγκληματικότητα και οι κακές συνθήκες 
διαβίωσης θεωρούνται «πολιτισμικά» χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας. Εστιάζοντας 
στις διαφορές, αιτιολογούνται πολλές κοινωνικές ανισότητες, καθώς θεωρείται ότι οι 
πολιτισμοί είναι διαφορετικοί και οι αρνητικές κατα-στάσεις που βιώνουν είναι απλώς 
ένα χαρακτηριστικό της ταυτότητας της ομάδας.

Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή θεωρεί τους πολιτισμούς ως αμιγώς ομογενείς 
και στατικούς. Παράγονται πολιτισμικοί ορισμοί και ετικέτες θεωρώντας ότι όλοι 
όσοι έχουν την ίδια θρησκεία ή χώρα καταγωγής ή πολιτισμό, μοιράζονται τις ίδιες 
παραδόσεις, τον ίδιο τρόπο ζωής, τις ίδιες αξίες και ούτω καθεξής. Η αντίληψη αυτή 
δεν επιτρέπει την αναγνώριση της προόδου της ανθρωπότητας ως αποτέλεσμα της 
επαφής μεταξύ όλων των πολιτισμών. Μέ-σα σε αυτά τα πλαίσια, ο διαπολιτισμικός 
διάλογος δε θεωρείται βιώσιμος ή εφικτός.

Ο μεταμοντέρνος ρατσισμός, με την απόρριψη του ρατσισμού της ανωτερότητας και 
των σύγχρονων μορφών πολιτισμικής αφομοίωσης, παράγει παρανοήσεις και κάποιες 
φορές χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικά μοντέλα υπέρ της πολυπολιτισμικότητας και 
του πολιτι-σμικού πλουραλισμού. Για παράδειγμα, ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 
εκπαιδευτών, που θεωρούν τους εαυτούς τους αντι-ρατσιστές και που εξοργίζονται 
με επιχειρήματα υπέρ της φυλετικής κατωτερότητας (εθνοκεντρική προοπτική), 
υποστηρίζει έντονα τη δημιουρ-γία «ειδικών μέτρων» για μαθητές από άλλες εθνοτικές 
ομάδες, επιχειρηματολογώντας ότι τα παιδιά αυτά είναι τόσο διαφορετικά, που δε θα 
επωφεληθούν από μια βασική εκπαί-δευση. ‘Η σε άλλη περίπτωση, η ίδια ομάδα 
εκπαιδευτών, προτείνει να μην αναγκάζονται οι Ρομά μαθητές να μαθαίνουν τα ίδια 
πράγματα που μαθαίνουν οι μη-Ρομά μαθητές σε άλλα σχολεία. 

Ο Alain Touraine (2000) υποστηρίζει ότι «ο ρατσισμός των πολιτισμικών διαφορών 
παίζει στον πολιτισμό μας τον ίδιο ρόλο που έπαιξε και ο ρατσισμός της φυσικής 
κατωτερότητας στη βιομηχανική κοινωνία» (2000, σελ. 164). Ο μεταμοντέρνος 
ρατσισμός, πολύ πιο διαδεδομένος και πλέον τυποποιημένος στην κοινωνία, είναι το 
πλήρες συμπλήρωμα του σύγχρονου και κλασικού ρατσισμού.

5.2. Η επικοινωνιακή προοπτική και η ισότητα μέσα από τις διαφορές

Η επικοινωνιακή προοπτική, όπως και ο σχετικισμός, δε θεωρεί ότι οι πολιτισμικές 
και εθνο-τικές ομάδες υπερτερούν η μία έναντι της άλλης, αλλά ότι είναι διαφορετικές. 
Ωστόσο, η επικοινωνιακή προοπτική υπογραμμίζει την ανάγκη ίσων δικαιωμάτων 
μεταξύ των εθνοτικών ομάδων, όπως και μεταξύ των ανθρώπων και των διαφόρων 
κοινωνικών τομέων. Ο στόχος της είναι η ενίσχυση της κοινωνικής μεταμόρφωσης 
προς την ισότητα και την ελευθερία. Από αυτή την προοπτική, η διαφορετικότητα είναι 
απλώς ένα κομμάτι της ισότητας και δίνει σε όλους το ίδιο δικαίωμα να ζουν με έναν 
διαφορετικό τρόπο.
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Η επικοινωνιακή προσέγγιση προσπαθεί να επιτύχει μία ισότιμη θέση για κάθε 
άτομο, από κάθε εθνοτική ομάδα. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η αναγνώριση της 
διαφορετικότητας είναι σημαντική κατά τη διαχείριση της πολιτισμικής ποικιλότητας 
στα σχολεία. Επίσης, η ισότητα είναι το κλειδί για την παροχή ευκαιριών απόκτησης 
δεξιοτήτων σε όλους, κάτι που θα τους επιτρέψει να ξεπεράσουν σύγχρονα κοινωνικά 
εμπόδια. Η διαφορετικότητα είναι πλέον απαραίτητη για την ενίσχυση της διατήρησης 
και της ανάπτυξης τόσο του κυρίαρχου πολιτισμού, όσο και της κυρίαρχης ταυτότητας. 
Με ανάλογο τρόπο η ισότητα είναι απαραί-τητη για την πρόληψη των διακρίσεων και 
του κοινωνικού αποκλεισμού (Flecha, 1999).

Επομένως, η επικοινωνιακή προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση τόσο με τον μοντέρνο 
όσο και με τον μεταμοντέρνο ρατσισμό. Οι κοινότητες πρέπει να έχουν την ευκαιρία 
να μάθουν και να βιώσουν πώς η επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμών βελτιώνει τις 
συνθήκες για όλους και πώς είναι δυνατή και επωφελής για τη συνύπαρξη στον 
ίδιο χώρο. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τους 
εαυτούς τους, όχι ως καλύτερους ή χειρότε-ρους σε σχέση με τους άλλους, αλλά ως 
διαφορετικούς˙ όχι ως ίδιους, αλλά ως ίσους.

Η επικοινωνιακή προσέγγιση επιδιώκει να ανακαλύψει την ισότητα των διαφορών, 
που οδηγεί σε εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες προωθούν τα ίσα δικαιώματα και τις 
ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολιτισμούς, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν τον διάλογο 
και την κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών. Αυτός ο διάλογος θα μπορούσε να διεξαχθεί 
και ανά-μεσα στις θρησκείες αν ξεπεράσουμε την ιδέα ότι η εκκοσμίκευση έρχεται σε 
αντίθεση με τη θρησκεία και αν διασφαλιστούν οι θρησκευτικές επιλογές ως προσωπική 
ελευθερία. Το σχολείο δε χρειάζεται να ταυτιστεί με οποιαδήποτε θρησκεία. Ούτε και η 
επικοινωνιακή προσέγγιση συνεπάγεται την απόρριψη οποιασδήποτε θρησκείας.

«Η πολυπολιτισμική εκκοσμίκευση δεν αρνείται την ποικιλομορφία για χάρη 
της ομοιόμορφης ισότητας, αλλά βασίζεται στην αρχή της ισότητας εντός της 
διαφορετικότητας. … συσχετίζει τη διαφορετικότητα  με την ισότητα, ως μία έκφραση 
του γεγονότος ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να ζουν διαφορετικά κάτω από ίσες ευκαιρίες. 
Οι πρακτικές διαφορές και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις θεωρούνται ίσες, ανεξάρτητα 
από την κοινωνική θέση ή την εξουσία των ανθρώπων που τις έχουν» (Flecha, 1999).
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Ένα παράδειγμα αντιμετώπισης της πολιτισμικής ταυτότητας με 
σεβασμό

… συζητήσεις γύρω από την πολιτισμική ταυτότητα γίνονταν στο σχολείο … Αυτοί οι 
διάλο-γοι επωφελούνταν από τη διαφορετικότητα που υπήρχε στην τάξη˙ όπως και στο 
Harvard ή το Wisconsin, στις περισσότερες τάξεις υπήρχαν μαθητές από διαφορετικούς 
πολιτισμούς και αυθόρμητα συνήθιζαν να μιλάνε για αυτό. Σε μια περίπτωση, στις 
Διαδραστικές Ομά-δες, οι μαθητές εργάζονταν για την εξωτερική περιγραφή των 
ανθρώπων και έκαναν εξά-σκηση με το να περιγράφουν τον εαυτό τους. … Ένας από 
αυτούς είπε, «Θέλω να βάλω στην περιγραφή μου ότι είμαι Ρομά.» … Κι ένας άλλος 
μαθητής είπε, «Θα γράψω κι εγώ ότι είμαι μισός Ρομά, αφού η μαμά μου είναι Ρομά, 
αλλά ο μπαμπάς μου δεν είναι.» Η Janna, ένα κορίτσι από το Μαρόκο που άκουγε τη 
συνομιλία είπε ότι είναι Μαροκινή και ότι έτσι ήθε-λε να περιγράψει τον εαυτό της. Ήταν 
ήσυχη, σκεπτική και τότε είπε, «Βασικά είμαι και Καταλανή, είμαι στην Καταλονία για 
πολλά χρόνια, άρα θα γράψω ότι είμαι εντελώς Μα-ροκινή και εντελώς Καταλανή, αφού 
αυτό είμαι.» (Racionero, Ortega, García, & Flecha, 2012, σελ. 145)

Στη συνέχεια, εξετάζεται η ιδέα της ισότητας εντός των διαφορών και της 
επικοινωνιακής προοπτικής, με βάση δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις: τη συζήτηση 
γύρω από τη μαντίλα και τις συναντήσεις Ρομά μαθητριών.

Το παράδειγμα της μαντίλας

Παρά τη μεγάλη ποικιλομορφία που υπάρχει εντός της μουσουλμανικής κοινότητας, 
πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούν το στοιχείο αυτό ως οπισθοδρομικό, 
σεξιστικό, φανατικό ή «πολύ διαφορετικό», για να επιτραπεί η ειρηνική συνύπαρξη. 
Γι’ αυτό, η χρήση της μαντίλας σε δημόσιους χώρους σε συγκεκριμένες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένου και του σχολείου, έχει συζητηθεί σε βάθος (De Botton, Puig-
vert, & Taleb, 2004).
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Από μια εθνοκεντρική σκοπιά, θεωρείται ότι οι μουσουλμάνες αναγκάζονται να 
φορούν μαντίλα καθιστώντας την ίδια την πράξη είτε άμεσα είτε έμμεσα σημάδι 
γυναικείας υποταγής. Η παραδοχή αυτή είναι αναληθής. Πολλές φορές είναι 
προσωπική απόφαση των μουσουλμάνων γυναικών το να φορούν μαντίλα, όπως 
ακριβώς υπάρχουν πολλές μουσουλμάνες που είναι ελεύθερες να επιλέξουν το είδος 
ζωής που θέλουν, με ή χωρίς μαντίλα. Από μια σχετικιστική θέση θεωρείται ότι οι 
υποχρεώσεις και οι προσδοκίες ή οι ελευθερίες άλλων πολιτισμών και θρησκειών 
δε θα έπρεπε να παρεμποδίζονται, ακόμη και στην περίπτωση που η χρήση της 
μαντίλας θεωρείται κακοποίηση με βάση το φύλο. Η άποψη αυτή, ωστόσο, αδυνατεί να 
αναγνωρίσει κινήματα μουσουλμάνων γυναικών, όπως το RAWA (Revolutionary Asso-
ciation of the Women of Afghanistan) που αγωνίζεται να αυξήσει τα δικαιώματα των 
γυναικών του Αφγανιστάν στην εκπαίδευση, την υγεία και ούτω καθεξής ή η φεμινιστική 
ένωση Insha Allah στην Ισπανία, που κατήγγειλε ένα βιβλίο στο οποίο εκφραζόταν 
κακοποίηση με βάση το φύλο, ενάντια σε γυναίκες εντός του Ισλάμ. Υπάρχουν γυναί-
κες που εξαναγκάζονται να φοράνε τη μαντίλα, αλλά υπάρχουν επίσης γυναίκες 
και κορίτσια που δε δικαιούνται να την φοράνε. Οι ιδέες τόσο του εξαναγκασμού 
όσο και της απαγόρευσης πρέπει να απορριφθούν, γιατί προωθούν την ιδέα ότι οι 
γυναίκες δεν είναι ικανές να αποφασίσουν για τον εαυτό τους (ανισότητα φύλων) και 
ότι κάποιος άλλος πρέπει να αποφασίσει για τις ίδιες (εθνοκεντρική προοπτική). Σε 
κάθε κοινωνία υπάρχουν σεξιστικές, αλλά και φεμινιστικές συμπεριφορές και αυτό δε 
συμβαίνει αποκλειστικά σε έναν μόνο πολιτισμό. Η χρήση της μαντίλας επηρεάζει όχι 
μόνο τις γυναίκες που την φοράνε, αλλά όλους, αφού αντιπροσωπεύει έναν ευρύτερο 
φεμινιστικό αγώνα, για να έχουν όλοι το δικαίωμα να έχουν τον έλεγχο πάνω στο σώμα 
τους. Αν τα σχολεία προωθούν την ισότητα των διαφορών και την πολυπολιτισμική 
εκκοσμίκευση, τότε καθιστούν ικανές όλες τις μαθήτριες, τις μητέρες τους και τις 
συγγενείς τους να αποφασίζουν πώς να ντύνονται, χωρίς να απορρίπτονται ή να 
τους προσδίδεται λιγότερη αξία. Πολλές μουσουλμάνες συγγενείς των μαθητών, 
συμμετέχουν ενεργά στις Μαθησιακές Κοινότητες ως εθελόντριες στις Διαδραστικές 
Ομάδες, στην Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη, την Εκπαίδευση της Οικογένειας και τις 
Μικτές Επιτροπές, είτε φοράνε μαντίλα είτε όχι. Μια τέτοιου είδους συμμετοχή στις 
Μαθησιακές Κοινότητες, εκτός από τις επιπρόσθετες ευκαιρίες μάθησης και δεξιότητες 
που προσφέρει, αποδεικνύει σε όλους, εντός και εκτός του σχολείου, ότι ο διάλογος 
μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών είναι εφικτός και αποδοτικός.
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Ξεπερνώντας προκαταλήψεις για τις μουσουλμάνες γυναίκες

«… στο μάθημα της εκστρατείας αλφαβητισμού, γυναίκες Ρομά, αραβικής καταγωγής 
και ντόπιες μοιράζονται το ίδιο τραπέζι για να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. 
Αυτές που ήδη ξέρουν κάποια πράγματα, βοηθούν αυτές που χρειάζονται περισσότερη 
υποστήρι-ξη. Σχέσεις που στηρίζονται σε προκαταλήψεις μεταμορφώνονται σε σχέσεις 
αλληλεγγύης. Η ντόπια μητέρα μιλά στο παιδί της για τις γυναίκες αραβικής καταγωγής 
που φορούν μα-ντίλα, μεταμορφώνοντας την εικόνα που είχε δημιουργήσει το παιδί 
προηγουμένως, μέσα από συζητήσεις με την ίδια τη μητέρα, με άλλους συγγενείς, στο 
σχολείο ή με φίλους στον δρόμο. Η αρνητική ιδέα που είχαν για τις μουσουλμάνες 
γυναίκες που φορούν μαντίλα μετατρέπεται στην ιδέα μιας δυνατής γυναίκας που είναι 
ικανή, ανεξάρτητη, πρόθυμη να μάθει και να εμπλακεί σε δραστηριότητες. Με βάση 
τη νέα αυτή εικόνα που έχει το παιδί, θα δει με διαφορετικό τρόπο και τις Μαροκινές 
μαμάδες των συμμαθητών του, αλλά και τις μουσουλμάνες συμμαθήτριές του.» (Aubert, 
Flecha, García, Flecha, Racionero, 2008, σελ. 226)

Συναντήσεις Ρομά μαθητριών για την Εκπαίδευση – Σύνδεσμος Γυναικών Ρομά 

Η προκατάληψη και η άγνοια σχετικά με τους Ρομά, κυρίως τις γυναίκες Ρομά, 
έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει κανένα απολύτως 
ενδιαφέρον για μελέτη και ότι οι άντρες Ρομά είναι αντίθετοι με αυτό και δεν το 
επιτρέπουν. Ωστόσο, η πραγματικότητα για άλλη μια φορά είναι εντελώς διαφορετική. 
Όλα τα κοινωνικά κινήμα-τα των Ρομά δηλώνουν τη σημασία της εκπαίδευσης για 
την απομάκρυνσή τους από τη θέση του αποκλεισμού και τις παγιωμένες διακρίσεις, 
προκειμένου να ζήσουν και να προ-στατεύσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα ως 
Ρομά. Παρόμοια, υπάρχουν πολλές οργα-νώσεις γυναικών Ρομά, που έχουν επίσης 
τον ίδιο στόχο (García, Silva, Yuset & Flecha, 2009; Sánchez, Yuste, de Botton, & 
Kostic, 2013).

Οι συναντήσεις των Ρομά μαθητριών στην Καταλονία (Ισπανία) είναι μια από τις 
πιο πετυχημένες δραστηριότητες του Συνδέσμου Γυναικών Ρομά Drom Kotar Mesti-
pen. Οι συναντήσεις δημιουργούν χώρο για διάλογο, μέσω του οποίου τα κορίτσια και 
οι γυναίκες Ρομά μοιράζονται τις εμπειρίες τους στην εκπαίδευση και υποστηρίζουν 
η μια την άλλη στη σχο-λική τους πρόοδο.   

Μέχρι τώρα έχουν γίνει περίπου είκοσι συναντήσεις σε διάφορα μέρη από 
ομάδες γυναικών Ρομά ή από τοπικούς συνδέσμους. Ενώ στις αρχικές συναντήσεις 
συμμετείχαν 10-15 κορίτσια, τα τελευταία χρόνια πάνω από 300 κορίτσια και γυναίκες, 
από διάφορα χωριά και μικρές πόλεις, συναντιόνται για να μιλήσουν, να ονειρευτούν 
και να αλλάξουν τις ζωές τους.
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Συναντήσεις Ρομά μαθητριών για την Εκπαίδευση

Σύνδεσμος Γυναικών Ρομά  Drom Kotar Mestipen1

Κάποιες μαρτυρίες γυναικών Ρομά:

Γεια, το όνομά μου είναι Sulamita. Είμαι 14 χρονών. Είμαι η πιο μικρή στο σπίτι. 
Φοιτώ στο γυμνάσιο, στη Β’ τάξη … στην περιοχή San Cosme. Θα ήθελα να φοιτήσω 
στην Α’ Λυκείου, αλλά πιστεύω ότι το επίπεδό μου δεν είναι τόσο καλό.

Το γεγονός είναι ότι πολλά παιδιά Ρομά έχουν χαμηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο 
και δεν ξέρω γιατί. Είμαστε χαζοί; Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε τα ίδια δικαιώματα, και 
δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις εις βάρος μας επειδή ανήκουμε σε μια διαφορετική 
πολιτισμική ομάδα.

Θέλω πάρα πολύ να πάω στο Πανεπιστήμιο και να έχω την καλύτερη δυνατή 
εκπαίδευση. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχω πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας και να νιώθω ολοκληρωμένη ως γυναίκα. Πιστεύω ότι οι συνθήκες που 
αντιμετωπίζω ως γυναίκα Ρομά δεν είναι οι ίδιες όπως για ένα κορίτσι μη-Ρομά…

Αυτή η ευκαιρία του να δεις γυναίκες διαφορετικών ηλικιών αποτελεί παράδειγμα 
προς μίμηση και έμπνευση για εμάς τις νεότερες..

Στις Μαθησιακές Κοινότητες, η συμμετοχή των μητέρων, των γιαγιάδων και άλλων 
προτύ-πων από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, ενθαρρύνει τα κορίτσια και τους 
συμμαθη-τές τους προς τη μάθηση και τη χρήση της ως μέσο ενίσχυσης των επιλογών 
τους και των πολιτισμικών, θρησκευτικών, γλωσσικών ταυτοτήτων τους, καθώς και των 
ταυτοτήτων φύλου τους (Sánchez, Yuste, de Botton, & Kostic, 2013).

5.3. Διαφορετικότητα και αριστεία: θετική δράση

Η προώθηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας στα σχολεία δεν είναι μόνο ηθικό 
θέμα ή ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν ωφελεί μόνο όσους υπόκεινται σε 
διακρίσεις, αλλά είναι επίσης ένα ζήτημα εκπαιδευτικής ποιότητας και ακαδημαϊκής 
αριστείας. Σε αυτή την υποενότητα αναλύεται η ιδέα αυτή, ενώ παράλληλα 
παρουσιάζονται παραδείγμα-τα θετικής δράσης από τα κορυφαία σε παγκόσμια 
κατάταξη Πανεπιστήμια.

Ο Martin Luther King, το 1963, στη διάσημη ομιλία του ‘I have a dream’ ύψωσε τη 
φωνή του για τους μαύρους ανθρώπους και τα παιδιά τους, ενθαρρύνοντάς τους να 
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μη σταματήσουν μέχρι η αδικία ενάντια στους μαύρους να αντικατασταθεί από μια 
ισότιμη, αδελφική πραγματικότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Στην Ευρώπη, η Οδηγία 2000/78/CE για την ισότητα στη μεταχείριση της 
εργοδότησης και της απασχόλησης (European Union Council, 2000b) καθιέρωσε 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και της κατάρτισής τους, ανεξάρτητα 
από τη θρησκεία ή τις σκέψεις τους, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή 
την ηλικία. Την ίδια χρονιά, η Οδηγία 2000/43/CE για την ίση μεταχείριση προσώπων, 
ανεξαρτήτου φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (European Union Council, 2000a) 
παρείχε ένα νομικό εργαλείο σε κοινοτικό επίπεδο, για την προστασία των ανθρώπων 
ενάντια στις διακρίσεις στην εργοδότηση και κα-τάρτιση, στην εκπαίδευση, την 
κοινωνική ασφάλιση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες. Ανάμεσα σε άλλα μέτρα, η οδηγία αυτή δίνει στα θύματα των 
διακρίσεων το δικαίωμα να αντιδράσουν σε αυτές, μέσω νομικών ή αστι-κών μέσων 
για την επίτευξη της δικαιοσύνης.

Παρόλα αυτά, η ανισότητα εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι σαφές ότι όσον αφορά 
τη μείωση της ανισότητας μεταξύ των ομάδων, όπως για παράδειγμα μεταξύ μαύρων 
και λευκών παιδιών, Ρομά και μη-Ρομά και ούτω καθεξής, η ισχύουσα νομοθεσία κατά 
των διακρίσεων είναι ανεπαρκής. Ανεπαρκές είναι και το γεγονός ότι οι διακρίσεις 
θεωρούνται έγκλημα. Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν νόμοι που να υποστηρίζουν 
ενεργά τη διαφορετικότητα.

Οι θετικές δράσεις είναι μέτρα που εξυπηρετούν την εξάλειψη των διακρίσεων 
ή την πρόληψή τους. Επίσης δημιουργούν εκ νέου ευκαιρίες για ομάδες οι οποίες 
προηγουμένως δεν είχαν πρόσβαση σε αυτές. Οι θετικές δράσεις σημαίνουν επίσης, 
μεγαλύτερη ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση σε ευκαιρίες και αποτελέσματα, αλλά 
και μεγαλύτερη αναγνώριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και των οφελών της.

Πιο κάτω εξετάζεται η εφαρμογή πολιτικών θετικής δράσης από αξιόλογα διεθνή 
Πανεπιστήμια, που έχουν προωθήσει επιτυχώς την πρόσβαση μειονοτήτων και άλλων 
ευάλωτων ομάδων στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τις αίθουσες διαλέξεων. 
Παραδείγματα τέοιων δράσεων αποτελούν ο καθορισμός αριθμού θέσεων για 
μειονότητες και η ευελιξία στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών.  

Ακολουθούν τρεις λόγοι για την εφαρμογή θετικών δράσεων:

a. Θετική δράση για τις ομάδες που ήταν συστηματικά θύματα θεσμικών διακρίσεων. 

Η θετική δράση προκύπτει από την αναγνώριση των ιστορικών ανισοτήτων που 
αναπαράχθηκαν μέσα από τις γενεές, καθιστώντας δύσκολη, σε όλους τους τομείς, 
την ισότιμη ανάπτυξη των ανθρώπων που υπέφεραν από αυτές. Εξαιτίας αυτών των 
ανισοτήτων, η βελτίωση για πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο πραγματοποιείται με πολύ 
αργούς ρυθμούς κι έτσι η ευκαιρία παραμένει πολύ απομακρυσμένη για τις οικογένειες 
και τις ομάδες που ήλπιζαν πάντοτε ότι θα γίνουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου. 
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Κάποια παραδείγματα διεθνών μέτρων θετικής δράσης είναι αυτά που αφορούν 
τους Ρομά στη Ρουμανία, τους «ανέγγιχτους» (untouchables) στην Ινδία, τους Αφρο-
Βραζιλιάνους στη Βραζιλία ή τους Αφρο-Αμερικάνους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μια αντισταθμιστική προσπάθεια ενάντια σε μια ιστορία 
διακρίσεων εις βάρος των ευάλωτων ομάδων.

b. Επίτευξη κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών παροχών που εγγυόνται την 
παρουσία της υπάρχουσας διαφορετικότητας στην κοινωνία, στους κοινωνικούς 
φορείς.

Η πολιτισμική ποικιλότητα της κοινωνίας δεν αντανακλάται σε πολλούς κοινωνικούς 
φορείς, όπως είναι τα σχολεία, οι εταιρείες, οι τράπεζες και η δημόσια υπηρεσία, όπου 
οι πλειονότητα είναι λευκοί Ευρωπαίοι. Η θετική δράση προσπαθεί να επιτρέψει την 
παρουσία της ποικιλομορφίας της κοινωνίας σε όλους τους χώρους, έτσι ώστε να 
αυξηθεί η κοινωνική συνοχή και η ισότητα ανάμεσα στους διαφορετικούς πολιτισμούς. 
Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί αν οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στο 
Πανεπιστήμιο. Κάποιες δικαστικές υποθέσεις, που συνδέονται με θετικές δράσεις, 
έφεραν στο φως τη σημασία της πολιτισμικής πολυμορφίας σε εταιρείες. Ένα 
παράδειγμα είναι η υπόθεση Grutter v. Bollinger στο Michigan (ΗΠΑ) 2003. Όταν 
κάποιοι λευκοί φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν στο Πανεπιστήμιο ότι οι πολιτικές θετικής 
δράσης ήταν επιζήμιες για αυτούς, το Πανεπιστήμιο ζήτησε την υποστήριξη διαφόρων 
εταιρειών όπως είναι η General Motors και η Fortune, οι οποίες είχαν οφέλη από τις 
πολιτικές θετικής δράσης. Οι απαραίτητες δεξιότητες και η εκπαίδευση που απαιτούν 
οι εταιρείες περιλαμβάνουν την ικανότητα συσχέτισης και συνεργασίας με άτομα 
από διαφορετικούς πολιτισμούς και ανθρώπους με διαφορετικές ιδέες και απόψεις. 
Επο-μένως, αυτό που απαιτούν οι επιχειρήσεις είναι το προσωπικό τους να αποτελεί 
αντανάκλαση της σύγχρονης κοινωνίας. 

c. Επίτευξη μακροχρόνιων κοινωνικών παροχών που θα τερματίσουν τις υπάρχουσες 
διακρίσεις.

Εάν επιτευχθεί μια κοινωνία στην οποία οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των 
εταιρειών, οι δικηγόροι και ούτω καθεξής θα προέρχονται από ποικίλα πολιτισμικά 
υπόβαθρα, τότε θα είναι πιο εύκολο να μειωθούν οι διακρίσεις και οι ανισότητες 
στο σχολείο, τον εργασιακό χώρο, το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια υγεία (Xu, 
Fields, Laine, Veloski, Barzansky & Martini, 1997). Ταυτόχρονα, αυτό θα συμβάλει 
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη μελλοντικών συγκρούσεων. 

Επομένως, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που αιτιολογούν την ανάγκη να 
προχωρήσουμε πέρα από την καταστολή ή ακόμη και την ποινικοποίηση ορισμένων 
μορφών διακρίσεων και να ενισχύσουμε ενεργά ευάλωτες ομάδες μαθητών, έτσι ώστε 
να έχουν πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Μερικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί σε 
Πανεπιστήμια όπως είναι το Harvard και το Wisconsin Madison είναι τα ακόλουθα:

• Συνεργασία με σχολεία σε περιοχές που ζουν ευάλωτες ομάδες, υπό τη μορφή 
συναντήσεων, όπου παρουσιάζονται οι υποτροφίες και οι ευκαιρίες για σπουδές 
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στο Πανεπιστήμιο. Σε αυτές τις συναντήσεις εντοπίζονται πιθανοί φοιτητές και 
επίσης, διοργανώνονται επισκέψεις στους χώρους του Πανεπιστημίου.

• Οι ολοκληρωμένες διαδικασίες αξιολόγησης, λαμβάνουν υπόψη παράγοντες 
πέρα από την παραδοσιακή ακαδημαϊκή επίδοση και τα αποτελέσματα δοκιμί-
ων, διευρύνοντας έτσι την πρόσβαση μειονοτικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο. 
Κάποιοι από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι το ιστορικό της 
οικογένειας και η εθνοτική πολυμορφία. Σύμφωνα με τον Gary Orfield, συντονιστή 
του προγράμματος Civil Rights Project στο University of California/Los Angeles: 
«Τα καλύτερα Πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν μια μεγάλη 
ποικιλία κατευθυντήριων γραμμών για την εισδοχή των φοιτητών τους. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται παράγοντες όπως είναι οι εξωσχολικές δραστηριότητες, οι 
προσωπικές καταστάσεις, το ιστορικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, η 
γεωγραφική τοποθεσία και η γλώσσα επικοινωνίας της οικογένειας, οι αθλητικές 
ικανότητες, οι συστατικές επιστολές και άλλοι παράγοντες, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
ένα σώμα φοιτητών από διαφορετικές φυλές, γεωγραφικές καταγωγές, καθώς και 
άλλα είδη ποικιλομορφίας. Οι υπεύθυνοι πρόσβασης σε αυτά τα Πανεπιστήμια 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι μέσοι όροι βαθμολογιών και τα ακαδημαϊκά πορτφόλια 
μετρούν μόνο ένα συγκεκριμένο είδος προσόντων και δυνατοτήτων και ότι πολλές 
φορές άλλα ευρύτερα κριτήρια είναι εξίσου έγκυροι δείκτες των δυνατοτήτων του 
κάθε φοιτητή για συνεισφορά στην πανεπιστημιακή κοινότητα.» (Orfield & Miller, 
1998).

• Ποσόστωση (Percentage Plan): Το μέτρο αυτό σημαίνει ότι αντί να δοθεί 
ένας αριθμός θέσεων σε μαθητές από μειονοτικές ή ευάλωτες ομάδες, δίνεται 
ένας συγκεκριμένος αριθμός θέσεων στους καλύτερους μαθητές κάθε δημόσιου 
σχολείου, σε όλες τις πολιτείες. Αυτό διασφαλίζει ότι κάποιοι μαθητές από κάθε 
σχολείο, ακόμη και από αυτά που βρίσκονται σε φτωχές περιοχές, μπορούν να 
φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο. 

• Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία είναι αυτή του Ιδρύματος Posse, η οποία 
διασφαλίζει όχι μόνο την πρόσβαση μαθητών από προάστια, από μειονοτικές 
ομάδες και με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο στο Πανεπιστήμιο, αλλά και 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η πρωτοβουλία προέκυψε ως αποτέλεσμα του 
Διδακτορικού μιας φοιτήτριας στην οποία είχαν πει: «Δε θα τα παρατούσα ποτέ, αν 
ήμουν εκεί με την παρέα μου (posse)». Το «posse» είναι μια κλειστή ομάδα φίλων. 
Από τότε, το ίδρυμα έκανε εφικτή την αποφοίτηση χιλιάδων φτωχών, μαύρων 
φοιτητών από περιοχές γκέτο, οι οποίοι μένουν με την ομάδα των φίλων τους στο 
Πανεπιστήμιο και τελικά αποφοιτούν. Για άλλη μια φορά, οι αλληλεπιδράσεις και η 
φιλία ενδυναμώνουν τη μηχανή που δίνει νόημα στη μάθηση και την ακαδημαϊκή 
επιτυχία.

• Ορισμένες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενίσχυση της ποικιλομορφίας 
των εκπαιδευτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνουν τη συμμετο-
χή ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διαδικασία εισδοχής και την 
πρόσληψη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. 
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Εάν τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο θεωρούν την ποικιλομορφία ως 
βασικό παράγοντα για την αριστεία τους, γιατί η ποικιλομορφία στην εκπαίδευση 
να θεωρείται πρόβλημα; Η προοπτική των Μαθησιακών Κοινοτήτων ξεπερνά τον 
σύγχρονο και μεταμοντέρνο ρατσισμό και υποστηρίζει την ισότητα των διαφορών, τη 
συνύπαρξη μεταξύ των πολιτισμών και τη σχολική επιτυχία για όλους. Πέρα από αυτά, 
προβάλλει ενεργά την παρουσία της πολυπολιτισμικότητας. Για τον λόγο αυτό, με την 
παροχή της απαιτούμενης εκπαίδευσης δημιουργούνται ευκαιρίες πανεπιστημιακής 
φοίτησης για μαθητές από πολιτισμικές μειονότητες, ενώ παράλληλα προωθείται η 
παρουσία διαφορετικών πολιτισμών και γλωσσών. Οικογένειες Ρομά, από το Μαρόκο, 
τον Ισημερινό, την Ουκρανία, την Ιαπωνία και διάφορες άλλες χώρες συμμετέχουν 
όλες μαζί στον εθελοντισμό. Μέσα από αυτή την ισότητα των διαφορών τα παιδιά 
μαθαίνουν ότι όλοι έχουν κάτι πολύτιμο να προσφέρουν, ότι το σχολείο και ο κόσμος 
του ανήκει σε κάθε πολιτισμό και ότι ο διάλογος και η κατανόηση είναι εφικτά. Έτσι, 
μπορεί να επιτευχθεί το όνειρο του Martin Luther King να έχουμε μία κοινωνία στην 
οποία όλοι συνυπάρχουν με το ισότιμο δικαίωμα να είναι διαφορετικοί (Flecha, Gómez 
& Puigvert, 2003).
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