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Ρατσιστικά και σεξιστικά στερεότυπα 
καλλιεργούνται και στα κυπριακά σχολεία 

 
Φωτογραφία αρχείου. 

Λευκωσία: Η αντίδραση στον εκφοβισµό σεξιστικού ή ρατσιστικού περιεχοµένου δεν αποτελεί επιλογή 
για τις νεαρές µετανάστριες στην Κύπρο, καθώς µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω περιθωριοποίηση, 
ενώ η βία συσχετίζεται µε ρατσιστικά στερεότυπα και κατηγοριοποιήσεις στην κοινωνία της Κύπρου, 
έδειξε µεταξύ άλλων έρευνα µε τίτλο «Σεξισµός και ρατσισµός εντός των σχολικών τειχών: Εµπειρίες 
κοριτσιών µεταναστών στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση», τα ευρήµατα της οποίας παρουσιάστηκαν την 
Τετάρτη το πρωί σε δηµοσιογραφική διάσκεψη στη Λευκωσία. 
 
Η έρευνα έγινε ταυτόχρονα σε άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Μάλτα, Ηνωµένο Βασίλειο 
και Ισπανία) και συντονιστής για την Κύπρο ήταν το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού 
Φύλου (MIGS).  
 
Στην Κύπρο λήφθηκαν 10 συνεντεύξεις από 10 µετανάστριες. Έλαβαν επίσης µέρος 5 µετανάστριες ως 
οµάδες εστίασης (focus groups), 2 εκπαιδευτικοί, 2 διευθυντές σχολείων και ένας κυβερνητικός 
αξιωµατούχος. Ακολουθήθηκαν µικτές ποιοτικές µέθοδοι έρευνας, όπως πχ ανασκόπηση σχετικής 
βιβλιογραφίας και κριτική ανάλυση εγγράφων εκπαιδευτικής πολιτικής και πολιτικών ένταξης. 
 
Η Τζιωρτζίνα Χρίστου, ερευνήτρια στο MIGS, η οποία και ανέλυσε τα ευρήµατα της έρευνας, ανέφερε 
στη διάσκεψη ότι σκοπός του προγράµµατος ήταν να «διερευνήσει το ρόλο που διαδραµατίζει το φύλο 
στις εµπειρίες µετανάστευσης και σχολικής ένταξης των παιδιών των µεταναστών, καθώς αυτός συχνά 
παραµερίζεται από πολιτικές ένταξης στον τοµέα της εκπαίδευσης». 
 
Σύµφωνα µε την έρευνα, τόσο οι νεαρές µετανάστριες όσο και οι οικογένειές τους, επενδύουν 
σηµαντικά στο θεσµό του σχολείου ως µέσου επίτευξης καλύτερης ζωής. Περαιτέρω διαφάνηκε ότι 
υπάρχουν ρατσιστικά στερεότυπα που καλλιεργούνται στα σχολικά καθεστώτα και πηγάζουν από τα 
ίδια τα στερεότυπα που αφορούν τη ρύθµιση της εργασίας. Συγκεκριµένα, µαθήτρια από τις Φιλιππίνες 
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στην συνέντευξή της ανέφερε ότι σε παλαιότερο σχολείο στο οποίο φοιτούσε, οι συµµαθητές της την 
διέταζαν να µεταφέρει τις σχολικές τους τσάντες ή να πηγαίνει στην καντίνα εκ µέρους τους. 
 
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι τα κορίτσια από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, έρχονται αντιµέτωπα µε 
πατριαρχικές νόρµες που κατηγοριοποιούν και αξιολογούν τα κορίτσια στο κυπριακό περιβάλλον βάσει 
κανόνων «αγνότητας» και «σεµνότητας».  
Κορίτσι γυµνασίου από τη Ρουµανία, στη συνέντευξη του ανέφερε ότι πολύ συχνά την ρωτούν τι 
δουλειά κάνει η µητέρα της, ενώ κορίτσι Γυµνασίου από τον Πόντο ανέφερε ότι πολύ συχνά όταν πει 
ότι έχει φίλες από τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία και τη Ρωσία, τα αγόρια στην τάξη της θέλουν να τις 
γνωρίσουν. Η µαθήτρια ανέφερε περαιτέρω ότι γνωρίζει ότι οι περισσότερες Ρουµάνες, Ρωσίδες και 
Βουλγάρες «πάνε σε τέτοιες δουλειές». 
 
Όπως δεικνύει η έρευνα, και οι ίδιες οι µετανάστριες υιοθετούν ρατσιστικές διαλεκτικές και πρακτικές, 
ενώ σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της λεκτικής βίας (σεξουαλικά σχόλια ή παρενόχληση), θεωρείται 
καθαρά ιδιωτική υπόθεση και σε καµία περίπτωση δεν θεωρήθηκε ότι η δέκτης θα µπορούσε να 
αποταθεί στο σχολείο ή σε άλλους θεσµούς για προστασία. 
 
Όπως λέχθηκε στην διάσκεψη, τα ευρήµατα έδειξαν ότι η αποκλειστική εστίαση στην παροχή 
γλωσσικής υποστήριξης και στην καλλιέργεια πολιτισµικής ευαισθησίας στη διαφορετικότητα δεν 
λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι η κουλτούρα δεν είναι κάτι το στατικό και µπορεί να διαµορφωθεί, 
βοηθώντας τις µετανάστριες να ενσωµατωθούν καλύτερα και να νοιώσουν ότι ανήκουν στο νέο 
κοινωνικό τους περιβάλλον. 
 
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου στην έρευνά του καταλήγει και σε συστάσεις, 
όπως πχ η ανάπτυξη δεξιοτήτων στα πολυπολιτισµικά σχολεία, η κατανοµή του σχολικού χρόνου για 
εξήγηση εννοιών όπως ο σεξισµός, η διάκριση, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η διαµόρφωση πολιτικών 
στα σχολεία για αντιµετώπιση ρατσιστικών και σεξιστικών συµπεριφορών, η διαφάνεια και παροχή 
πληροφοριών και η σωστή καθοδήγηση για κατάργηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων. 
 
Ενδεικτικά αναφέρθηκε στη διάσκεψη ότι η Κύπρος έχει πολλά κοινά στοιχεία µε την Μάλτα, καθώς 
στις δύο χώρες το φαινόµενο της µετανάστευσης είναι σχετικά νέο, ενώ σε χώρες όπως το Ηνωµένο 
Βασίλειο οι ερωτηθείσες ήταν δεύτερης ή τρίτης γενιάς µετανάστριες. 
 
Τα ευρήµατα της έρευνας έχουν περιληφθεί σε βιβλίο, το οποίο αναµένεται να εκδοθεί τον ερχόµενο 
µήνα, ενώ θα γίνουν προσπάθειες και για παρουσίασή τους στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. 
 
Αύριο Πέµπτη, εξάλλου, διοργανώνεται σεµινάριο για παρουσίαση των ευρηµάτων και περαιτέρω 
συζήτηση. 

 
Πηγή: ΚΥΠΕ 
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