
Ανάγκη η πολιτική ένταξης
µεταναστών στα σχολεία

ΓΙΑ έλλειψη ουσιαστικής πολι-
τικής ένταξης των παιδιών των
µεταναστών στις σχολικές µο-
νάδες αλλά και έλλειψη µιας ου-
σιαστικής πολιτικής για την εκ-
µάθηση της ελληνικής γλώσσας,
έκανε λόγο χθες ο πρόεδρος της
Επιτροπής Παιδείας της Βουλής
και βουλευτής του ∆ΗΣΥ Νίκος
Τορναρίτης. 
Ο κ. Τορναρίτης µιλώντας µετά
το πέρας της συνεδρίας της Επι-
τροπής µε θέµα τα
προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι νε-
αρές µετανάστριες
στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση σε συ-
νάρτηση µε την πρό-
σφατη έρευνα του
Μεσογειακού Ινστιτούτου Με-
λετών Κοινωνικού Φύλου, τό-
νισε ότι πρόκειται για θέµα που
δεν χρήζει κοµµατικής αντιπα-
ράθεσης και ως εκ τούτου θα
πρέπει να υπάρξει συναπόφα-
ση σε εθνικό επίπεδο.  «Το γε-
νικό συµπέρασµα είναι ότι πρέ-
πει το κράτος να εφαρµόσει µια
συγκροτηµένη µεταναστευτική
πολιτική, η οποία να αρχίζει από
το δηµόσιο σχολείο. Είναι ένα
ζητούµενο, το οποίο αν δεν
εφαρµοστεί στην πράξη θα γεν-
νήσει πάρα πολλά προβλήµα-
τα, εκφοβισµό και ρατσισµό στο
σχολείο», δήλωσε ο κ. Τορνα-
ρίτης. 

Η βουλευτής του ∆ΗΣΥ Στέλ-
λα Κυριακίδου αναφερόµενη
στην περίπτωση, όπου µαθήτρια

από τις Φιλιππίνες αντιµετωπι-
ζόταν από τους συµµαθητές της
ως το παιδί για τα θελήµατα
τους, φέρνοντας τους την τσά-
ντα τους και αγοράζοντας τους
προϊόντα από το κυλικείο, ση-
µείωσε ότι  «έχουµε πάρα πολ-
λά που πρέπει να κάµουµε, κα-
θώς αυτό που είναι σηµαντικό
δεν σχετίζεται µε το αν αυτά τα
παιδιά είναι διατεθειµένα να µά-
θουν ελληνικά ή να προσαρµο-

στούν στα σχολεία,
αλλά µε το ότι το κρά-
τος πρέπει να αντα-
ποκριθεί στις ανάγκες
αυτών των παιδιών». 

Ο βουλευτής του
ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργί-
ου δήλωσε ότι από την

πλευρά της Κυβέρνησης έχουν
γίνει αρκετά βήµατα για να αντι-
µετωπιστεί το συγκεκριµένο
πρόβληµα, σηµειώνοντας ότι
ο κεντρικός στόχος για µια εκ-
παιδευτική µεταρρύθµιση που
θα δηµιουργήσει ένα ανθρώπι-
νο, δηµοκρατικό και πολυπολι-
τισµικό σχολείο θέτει τις βάσεις
για να αντιµετωπιστεί άµεσα αλ-
λά και µακροπρόθεσµα αυτό το
φαινόµενο.

Την ανάγκη εκπαίδευσης των
παιδιών ώστε αυτά «να συµ-
βιώνουν µε τη διαφορετικότη-
τα», τόνισε η βουλευτής του
∆ΗΚΟ Αθηνά Κυριακίδου, ση-
µειώνοντας ότι τα παιδιά των µε-
ταναστών πρέπει να ενταχθούν
στην κυπριακή κοινωνία προς
όφελος όλων µας.
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