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Η ένταξη νεαρών παλιννοστούντων στη Γερμανία.
Μία επίκαιρη επισκόπηση

Leonie Herwartz-Emden και Beate Berez*

Τα παιδιά και οι νέοι παλιννοστοΰντες που ζουν σήμερα στη Γερμανία ανέρχο
νται περίπου στο ένα εκατομμύριο, αριθμός που καταδεικνύει τη σημασία αυτής 
της ομάδας. Τα τελευταία χρόνια έχουν επανειλημμένα καταδειχθεί και συζητηθεί 
δημόσια διάφορα προβλήματα ενσωμάτωσής τους. Στο άρθρο αυτό οι συγγραφείς 
αναφέρονται στην ιστορία αλλά και στο πολιτικοοικονομικό πλαίσιο της παλιν- 
νόστησης στη Γερμανία εστιάζοντας στην τρέχουσα κατάσταση η οποία και κα
θορίζει τους όρους και τις συνθήκες ενσωμάτωσης. Επικεντρωνόμενες στον γλωσ
σικό, οικονομικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα, περιγράφουν τον βαθμό και 
τον τρόπο ενσωμάτωσης στη γερμανική κοινωνία. Τέλος, αναφέρονται στις ε
μπειρικές έρευνες που αφορούν τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της πολιτι
σμικής ένταξης με ιδιαίτερη έμφαση στις σχετικές διαφορές ανάλογα με το φύλο.

Δεδομε'να και γεγονότα

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι παλιννοστοΰντες μετανάστες συ
γκροτούν την ισχυρότερη μεταναστευτική ομάδα στη Δ. Γερμανία. Εξαιτί- 
ας της εξίσωσής τους με τους γερμανοΰς πολίτες -η οποία προκύπτει βάσει 
αποδείξεων ότι ανήκουν στον γερμανικό λαό- καθίστανται η πλέον προ
νομιούχος μεταναστευτική ομάδα. Το 1990 καταγράφεται το μεγαλύτερο 
μεταναστευτικό κύμα, το μέγεθος του οποίου ανέρχεται σε 397.000 άτομα. 
Έκτοτε οπισθοχωρεί έντονα, με αποτέλεσμα το 2005 να είναι μόλις 35.522 
άτομα. Τη μεγαλύτερη ομάδα συνιστούν, αριθμητικά, εδώ και χρόνια, άτο
μα από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Το 2005 προήλθε από εκεί το 99,6% 
του συνόλου των παλιννοστούντων μεταναστών. Άλλο χαρακτηριστικό 
της ομάδας είναι το γεγονός πως μόνον μια μειοψηφία των ατόμων που έ-
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γιναν αποδεκτοί αποτελεί μέρος του γερμανικού λαοΰ -η πλειοψηφία α
παρτίζεται από μέλη των οικογενειών τους: το 2003 το 21% αυτής της ομά
δας ήσαν αναγνωρισμένοι παλιννοστοΰντες μετανάστες, το δε 79% μέλη 
των οικογενειών τους. Παρατηρώντας την ηλικιακή σύνθεση μπορούμε να 
μιλήσουμε για ομάδα νέων μεταναστών, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα 
την ηλικιακή ανανέωση του γερμανικού πληθυσμού. Ο αριθμός των παλιν- 
νοστούντων ηλικίας 0-19 χρονών ήσαν, μέχρι τώρα, κάθε χρόνο περίπου το 
ένα τρίτο. Όλοι μαζί, παιδιά, νέοι και νεαροί ενήλικες με ιστορικό μετανά
στευσης απαρτίζουν στη Γερμανία μια ομάδα που υπερβαίνει σε μέγεθος το 
ένα εκατομμύριο άτομα. Αυτός ο αριθμός σηματοδοτεί την κοινωνική της 
βαρύτητα, αποτελεί δε μια ιδιαίτερη πρόκληση για το σύστημα μόρφωσης 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ο επαναπατρισμός των παλιννοστούντων μεταναστών και η ιστορία του

Η επιστροφή των παλιννοστούντων μεταναστών είναι αποτέλεσμα της 
επί αιώνες φυγής των ανθρώπων από τον γερμανόφωνο χώρο με κατεύ
θυνση την Ανατολική Ευρώπη και απόρροια της απώλειας γερμανικών ε
δαφών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αποικιστική μετανάστευση προς 
την ανατολική, κεντρική-ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησε 
στα μέσα του 12ου αιώνα στο τότε βασίλειο της Ουγγαρίας. Γερμανοί άποι- 
κοι -γεωργοί, εργάτες και ανθρακωρύχοι- ‘στρατολογήθηκαν’ ως εργατική 
δύναμη και μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε γη για εποικισμό, την ο
ποίαν ως εκ τούτου θα προστάτευαν. Στις περιοχές τους, οι έποικοι μπο
ρούσαν να διοικούνται μόνοι τους, μέσω προνομίων και δικαιωμάτων που 
τους είχαν παρασχεθεί, είχαν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους 
και να διατηρούν την κουλτούρα τους καθώς και να ιδρύουν μορφωτικά 
ιδρύματα. Επιπλέον, μπορούσαν να αποδίδουν οι ίδιοι δικαιοσύνη.

Γερμανόφωνες περιοχές εποίκων δημιουργήθηκαν και μέσα στο ρωσικό 
πολυεθνικό κράτος, όπως στο Wolhynien, στη Μαύρη θάλασσα, στον Καύ
κασο, στον Βόλγα και στις χώρες της Βαλτικής. Η ιστορία της αποίκησής 
τους άρχισε επί Αικατερίνης Β', το 1763, με το μανιφέστο-πρόσκληση προς 
τους ξένους εποίκους. Αντιθέτως, οι παλιννοστούντες από την Πολωνία 
κατάγονται από περιοχές της πρώην αυτοκρατορίας που χάθηκαν λόγω 
πολέμων. Αυτές οι περιοχές αποικίστηκαν από τους Γερμανούς από τον 12° 
αιώνα και ανήκαν εδαφικά και πολιτιστικά στη Γερμανία. Η σημερινή δυ
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τική Πολωνία ετέθη, μετά το 1945, υπό πολωνική διοίκηση από τη Σοβιετι
κή Ένωση ως αντάλλαγμα για την προσάρτηση ανατολικών πολωνικών 
εδαφών πράγμα που έγινε αποδεκτό από τους δυτικούς συμμάχους κατά τη 
Διάσκεψη του Πότσνταμ.

Παρόλο που από τα μέσα του 19ου αιώνα πολλοί έποικοι από αυτές τις 
περιοχές επέστρεψαν στη Γερμανία ή μετανάστευσαν σε υπερπόντιες χώ
ρες, πριν από την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ζούσαν σε γερμανι
κό έδαφος, ανατολικά των ποταμών Όντερ και Νάισε, περί τα 9 εκατομμύ
ρια γερμανών στη Σιλεσία, στο ανατολικό Βραδεμβούργο, την Πομμερανία 
και την ανατολική Πρωσία. Εκείθεν των ανατολικών συνόρων της αυτο
κρατορίας υπήρχαν περίπου 8,6 εκατομμύρια στις περιοχές της Δημοκρα
τίας της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας, στην πρώ
ην Γιουγκοσλαβία και τη Σοβιετική Ένωση καθώς και στις χώρες της Βαλ
τικής. Οι λόγοι για την αυξανόμενη φυγή από την πατρίδα ποικίλουν: υπε
σχημένα προνόμια διεγράφησαν, καταπιέστηκε η καλλιέργεια της κουλ
τούρας. Ακόμη και η πολιτική αστάθεια, όπως π.χ. η Ρωσική Επανάσταση, 
δρούσε ως παράγοντας πίεσης. Η Γερμανία, για λόγους πολιτικής ισχύος, 
αρεσκόταν να προσηλυτίζει εποίκους από τα Ανατολικά. Μετά το τέλος 
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου έπρεπε οι ανθρώπινες απώλειες να εξισορρο
πηθούν χωρίς την προσέλκυση ξένου εργατικού δυναμικού. Μόλις κατά 
την περίοδο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης άλλαξε το ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον της κυβέρνησης προς τους εκπατρισθέντες. Εξαιτίας της ασταθούς οι
κονομικής και πολιτικής κατάστασης και των δυσκολιών στην αγορά ερ
γασίας, η γερμανική κυβέρνηση ακολούθησε πολιτική περιορισμού της ει
σόδου των μεταναστών. Περαιτέρω αλλαγή σημειώθηκε μέσω της εθνικο- 
σοσιαλιστικής πολιτικής του Hitler και στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά 
οδήγησαν σε μετοίκηση και φυγή των γερμανικών μειονοτήτων εντός του 
Ράιχ. Η εν λόγω εγκατάσταση λειτούργησε μέσω των απελάσεων και της 
γενοκτονίας εις βάρος του εκεί εγκατεστημένου πολωνικού, τσέχικου και 
εβραϊκού πληθυσμού. Οι συνέπειες για τις γερμανικές μειονότητες μετά το 
τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ήταν καταστρεπτικές. Αφού κατηγορή- 
θηκαν ως συνυπεύθυνοι για την πολιτική του εθνικοσοσιαλισμού, περίπου 
14 εκατομμύρια μέλη των γερμανικών μειονοτήτων εξορίστηκαν, εκτοπί
στηκαν και εκδιώχθηκαν.
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Μόλις στη δεκαετία του 1950 διεξήγαγαν οι γερμανικές κυβερνήσεις δι
απραγματεύσεις με τη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση, 
ώστε αυτές να επιτρέψουν τον επαναπατρισμό των γερμανικών μειονοτή
των και πήραν θέση υπέρ της βελτίωσης της κατάστασής τους στις χώρες 
προέλευσής τους (βλ. Bade και Oltmer 1999).

Η σημερινή εξέλιξη της μεταναστευτικής πολιτικής

Η ‘γκλάσνοστ’, η ‘περεστρόικα’ και η πτώση του ‘σιδηρού παραπετά
σματος’ επιφέρουν σημαντική αύξηση του αριθμού των παλιννοστούντων 
από το 1985, αν και αυτός μειώνεται εκ νέου γύρω στο 1999. Αν υποθέ
σουμε ότι εκείνη τη χρονιά παλιννόστησαν 397.000, το 2005 ο αριθμός τους 
ανερχόταν σε μόλις 35.522 άτομα. Η μείωση του αριθμού των παλιννο- 
στούντων αιτιολογείται από την αλλαγή της βασικής θεώρησης για τη με- 
ταναστευτική πολιτική. Ενώ παλαιότερα η πολιτική αυτή θεωρείτο ‘εθνική 
υπόθεση’, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 περιορίζεται στο εσωτερικό 
της χώρας με νόμο και στις χώρες καταγωγής με παροχή βοήθειας στις μει
ονότητες (βλ. Puskeppeleit 1996). Στο πλαίσιο της ‘Μεταναστευτικής πολι
τικής 2000’ η Γερμανία έλαβε σειρά πολιτιστικών, οικονομικών και ανθρω
πιστικών μέτρων στις χώρες καταγωγής, ώστε να διευκολύνει την παραμο
νή των μεταναστών που είχαν απομείνει εκεί. Στην ίδια τη Γερμανία περιο
ρίστηκε δια νόμου η είσοδος των μεταναστών. Αυτό συνέβη σε πρώτη φά
ση με τον νόμο περί υποδοχής των παλιννοστούντων (1990) καθώς και με 
αυτόν περί διευθέτησης των συνεπειών του πολέμου (1993). Το ανώτατο 
όριο μεταναστών που μπορεί να δεχτεί η Γερμανία καθορίστηκε από τον 
μέσον όρο που προέκυψε κατά τη διάρκεια των ετών 1991/1992 (ανερχό
ταν στα 225.000 άτομα), θεσπίστηκε το 1993 και οδήγησε σε μια διοικητική 
διευθέτηση και σταθεροποίηση του αριθμού των εισερχομένων στη χώρα. 
Από το 1999 ο αριθμός αυτός δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις 103.080. Σε 
αντίθεση με τις αιτήσεις από τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία 
κ.λπ. όπου στοιχειοθετούνται οι συνέπειες του πολέμου, αυτές απλώς πιθα
νολογούνται στις αντίστοιχες αιτήσεις από τη Συνομοσπονδία Ανεξαρτή
των Κρατών. Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, οι προερχόμενοι από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση είναι συντριπτικά περισσότεροι (το 2005 προήλθε 
από εκεί το 99,6% του συνόλου των όψιμων παλιννοστούντων). Η ανα
γνώρισή τους ως παλιννοστούντες περιορίστηκε σε όσους είχαν γεννηθεί
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έως την 31η Δεκεμβρίου 1992, η δε επανασύνδεση της οικογένειας κατέστη 
δυσχερής για τους συγγενείς μη γερμανικής καταγωγής. Τα μαθήματα 
γλώσσας που χρηματοδοτούνταν από την Ανώτατη Ομοσπονδιακή Αρχή 
για την Εργασία μειώθηκαν και κάλυπταν χρονική περίοδο 6 μηνών. Από 
τον Ιούλιο 1996 για να αποκτήσει κάποιος βεβαίωση υποδοχής πρέπει να 
ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις στη γλώσσα. Επειδή οι σύζυγοι ή οι 
απόγονοι των όψιμων μεταναστών αποτελούν ήδη από πολύ καιρό το με
γαλύτερο μέρος, είναι και αυτοί υποχρεωμένοι από το 2004 και εντεύθεν 
να αποδείξουν ότι διαθέτουν βασικές γνώσεις στη γερμανική γλώσσα. Ο δε 
γάμος με έναν όψιμο παλιννοστήσαντα μετανάστη πρέπει να έχει γίνει 
τουλάχιστον τρία χρόνια πριν (βλ. Ομοσπονδιακή Αρχή για τη Μετανά
στευση και τους Πρόσφυγες 2006).

Αλληλουχία καταγωγής και μετανάστευσης.

Η πολιτική, η οικονομία και η κοινωνία της Ανατολικής Ευρώπης μετά 
την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία 
μετάβασης, η οποία χαρακτηρίζεται από οικονομική ύφεση, φτώχεια και 
έναν νεοεθνικισμό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, δεδομένων των 
ανωτέρω συνθηκών, διαφοροποιούνται τα κίνητρα εξόδου (σημειώνεται, 
δηλαδή, αλλαγή προτεραιοτήτων) εκ μέρους των παλιννοστούντων. Ενώ 
παλιότερα η επιθυμία κάποιου να ζήσει ‘ως Γερμανός μεταξύ Γερμανών’ 
αναφερόταν συχνά ως λόγος εξόδου (από τη χώρα καταγωγής), τα τελευ
ταία χρόνια, αντιθέτως, κυριάρχησε η επιθυμία επανένωσης της οικογένει
ας -αφού ένα μεγάλο ποσοστό είχε ήδη μεταναστεύσει στη Γερμανία- και η 
προσδοκία δημιουργίας καλύτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθη
κών διαβίωσης (βλ. Dietz 1991, Bade και Oltmer 1999)

Οι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση μετά τη δεκαετία του 
1990 διαφέρουν σημαντικά ως ομάδα από εκείνους του τέλους της δεκαε
τίας του 1980 ή των αρχών εκείνης του 1990. Ο καθημερινός πολιτισμός της 
ομάδας των όψιμων μεταναστών φέρει κατά ένα μεγάλο μέρος τη σφραγί
δα της ρώσικης κουλτούρας, η αποκοπή από την οποία δεν μπορεί να συ- 
ντελεστεί άμεσα. Στις οικογένειες των χωρών καταγωγής η καλλιέργεια 
των γερμανικών παραδόσεων σε καθημερινή βάση ασκείται μόνο από μια 
μειοψηφία των νέων. Η μεγάλη τους πλειοψηφία αισθάνεται ότι δεν μπορεί 
να χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο την κουλτούρα των προγόνων της. Αι
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σθάνονται οικειότητα και διάκεινται υπερβολικά θετικά προς τις χώρες απ’ 
όπου προέρχονται. Παρόλα αυτά, αυτοπροσδιορίζονται κυρίως ως Γερμα
νοί, και αυτό εξηγείται από την εμπειρία τους να αντιμετωπίζονται στην 
πατρίδα ως Γερμανοί λόγω της καταγωγής τους. Στη Γερμανία, παρά το 
προνομιακό νομικό καθεστώς στο οποίο βρίσκονται σε σχέση με άλλους 
μετανάστες, αποκλείονται ποικιλοτρόπως και περιθωριοποιούνται εξαιτίας 
της πολιτισμικής ‘ξενικότητάς’ τους (βλ. Herwartz-Emden και Westhphal 
2002, Herwartz-Emden και Ruhrland 2006).

Παλιννοστοΰντες στη γερμανική αγορά εργασίας

Στα αρχεία της γερμανικής διοίκησης γίνεται διάκριση μόνο ως προς 
την υπηκοότητα, έτσι υφίστανται εκεί λίγα μόνο δεδομένα σχετικά με την 
ένταξη των παλιννοστοΰντων στην αγορά εργασίας. Αυτά καταχωρίζονται 
μετά τα πρώτα πέντε χρόνια από την είσοδό τους στην πατρίδα. Το Γερμα
νικό Κοινωνικοοικονομικό Πληροφοριακό Αρχείο παρέχει μεν μόνο περι
ορισμένες πληροφορίες (μιας και δεν πρόκειται για ολοκληρωμένη κατα
χώριση) αλλά τα στοιχεία που αφορούν τα ποσοστά απασχόλησης και α
νεργίας είναι σωστά. Το 2004 το ποσοστό ανεργίας των παλιννοστοΰντων 
βρισκόταν στο 13% ενώ αντιθέτως των γηγενών Γερμανών στο 8%. Τούρ
κοι μετανάστες εμφάνιζαν το υψηλότερο ποσοστό με 19% (Στατιστική Ο
μοσπονδιακή Υπηρεσία 2006, βάσει των δεδομένων του κοινωνικοοικονο
μικού πάνελ). Η έκθεση του ΟΟΣΑ για τη γερμανική αγορά εργασίας το 
επιβεβαιώνει. Ενώ το 1992 τα ποσοστά της απασχόλησης των παλιννο- 
στούντων αντιστοιχούσαν σε εκείνα περίπου των γεννημένων στη Γερμα
νία, μειώνονται έκτοτε και σήμερα βρίσκονται στο 13% (άντρες) και 19% 
(γυναίκες), κάτω από τα αντίστοιχα ποσοστά του πληθυσμού που γεννή
θηκε στη Γερμανία. Ιδιαιτέρως έντονη ήταν η οπισθοχώρηση κατά το χρο
νικό διάστημα 2001-2004, κάτι που αποδεικνύει ότι οι (όψιμοι) παλιννο- 
στούντες που ήρθαν τελευταία επλήγησαν περισσότερο από την ασθενή 
οικονομική δραστηριότητα, απ’ ό,τι εκείνοι που ζούσαν στη χώρα εδώ και 
καιρό (βλ. OECD 2005). Μια μακροχρόνια εγκάρσια έρευνα μας εφοδιάζει 
με κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα για την επαγγελματική ένταξη των ό
ψιμων παλιννοστοΰντων. Καταδεικνύεται ότι οι τρεις υποστηρικτικοί πα
ράγοντες ευκολότερης ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας είναι: πρώιμοι 
μετανάστες αρσενικού φύλου με καλή γνώση της γλώσσας. Οι άρρενες που
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χαρακτήριζαν ‘πολΰ καλή’ τη γνώση της γλώσσας διέθεταν εργασία κατά 
83%, ενώ από εκείνους που περιέγραφαν ως ‘μάλλον άσχημη’ τη γλωσσική 
τους επάρκεια, απασχολούνταν μόνο το 68%. Τα ποσοστά για τις γυναίκες 
είναι 65% και 32% αντιστοίχως. Λιγότερο από το 1/3 του συνόλου των πα- 
λιννοστούντων βρήκε απασχόληση στο ίδιο η παρεμφερές με το προηγού
μενο εργασιακό αντικείμενο (βλ. Koller 1997). Επιπροσθέτως, παρατηρείται 
μια ακόμη πιο ελλιπής αξιοποίηση ή και εκμετάλλευση μεταναστών με 
διάφορα απολυτήρια σπουδών από εκείνη των γηγενών γερμανών εργαζο
μένων. Από έρευνα στη βάση δεδομένων του Κοινωνικοοικονομικού Πλη
ροφοριακού Αρχείου διαπιστώθηκε ότι μόνο το 47% των όψιμων παλιννο- 
στούντων (έναντι 77% αντίστοιχου ποσοστού για τους γηγενείς) ακολου
θούν μια απασχόληση αντίστοιχη της μόρφωσής τους, ενώ ταυτοχρόνως η 
τυπική τους μόρφωση είναι κατ’ ελάχιστον χαμηλότερη εκείνης των γηγε
νών ομοεθνών τους (βλ. Konietzka και Kreyenfeld 2001). Αυτό μάλιστα ε
ξακριβώνεται κυρίως μεταξύ των γυναικών: το 50% έως και 70% των γυ
ναικών αυτών (έναντι 40% των ανδρών) απασχολούνται σε εργασία για 
την οποίαν είναι υπερειδικευμένες. Τούτο συμβαίνει ως επί το πλείστον ε
πειδή προέρχονται από οργανωτικο-διοικητικά και κοινωνικο-εκπαιδευ- 
τικά επαγγέλματα, τα οποία λόγω του ότι απαιτούν μεγαλύτερη ικανότητα 
επικοινωνίας, είναι κατ’ ουσίαν δυσχερέστερη η εξάσκησή τους (βλ. Greif 
1999, Dietz 2002).

Η νεότερη έρευνα για τη βιοποριστική δραστηριότητα των όψιμων πα- 
λιννοστούντων (το δείγμα περιλαμβάνει άτομα που επέστρεψαν μετά το 
1995) έλυσε τη δυσκολία με τα δεδομένα των αρχείων, διότι συνδυάστηκαν 
μεταξύ τους αρκετές τράπεζες δεδομένων και έτσι μπόρεσαν να εντοπι
στούν οι παλιννοστούντες και καταγράφηκε η επαγγελματική τους πορεία. 
Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι 58,4% των ανέργων παλιννοστού- 
ντων δεν έχουν καμία επαγγελματική κατάρτιση (στους ντόπιους Γερμα
νούς αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί στο 54,3%). Μόνο 21,2% των ανέργων 
παλιννοστούντων διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση, έναντι 35,2% των 
ντόπιων ανέργων. Στην αγορά εργασίας η κατάσταση των από το 1995 
παλιννοστούντων χαρακτηρίζεται ως προβληματική, αν λάβουμε υπόψη 
μας ότι, από αυτούς, ένα ποσοστό λίγο πιο πάνω από το 10% έχει ολοκλη
ρώσει την επαγγελματική του εκπαίδευση, ενώ στους αυτόχθονες η αντί
στοιχη τιμή υπερβαίνει το 30%. Πέραν τούτου, παλιννοστούντες με πάνε-
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πιστημιακό πτυχίο πλήττονται κατά τι περισσότερο από την ανεργία σε 
σχέση με τους ντόπιους Γερμανούς (βλ. Burkert και Wapler 2006).

Η ένταξη των παιδιών και των νέων

Η χρήση της γερμανικής γλώσσας συνιστά βασική προϋπόθεση για την 
ένταξη στον κοινωνικό ιστό. Από έρευνες στη δεκαετία του 1990 προέκυψε 
ότι σε γονείς από τη Σοβιετική Ένωση αποδίδονταν, σύμφωνα με δική τους 
εκτίμηση, κατά μέσον όρο μέτριες γνώσεις της γλώσσας. Τα παιδιά τους 
αντιθέτως βρίσκονταν σε χειρότερη μοίρα. Μόνο 8% των νεαρών παλιννο- 
στούντων από τη Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι ήρθαν στη Γερμανία μεταξύ 
1990 και 1994, μιλούσαν μέσα στην οικογένεια αποκλειστικά τη γερμανική 
γλώσσα. Η ρωσική γλώσσα μιλιόταν μέσα στην οικογένεια από το 45,6% 
ενώ το 46,4% μιλούσε στο σπίτι γερμανικά και ρωσικά (βλ. Dietz και Roll 
1998). Και αυτή η τάση επιβεβαιώνεται σε μια νεότερη έρευνα για την κα
τάσταση της ζωής κοριτσιών και νεαρών γυναικών με ιστορικό μετανά
στευσης (κατ’ ανάθεση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για την Οικογέ
νεια, τους Ηλικιωμένους, τις Γυναίκες και τα Κορίτσια, βλ. Boos-Nuenning 
και Karakasoglu 2004). Κορίτσια και νεαρές γυναίκες υπολείπονται των 
γλωσσικών τους γνώσεων από τις Γιουγκοσλάβες, Ιταλίδες, Ελληνίδες και 
Τουρκάλες. Μόνο 14% από τα 200 ερωτηθέντα κορίτσια με ιστορικό μετα
νάστευσης κρίνουν τις γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα ως πολύ καλές, 
8% ως καλές και 78% ως μέτριες έως πολύ κακές (ό.π.: 276 ).

Και μόνο λόγω αυτής της έλλειψης γνώσεων, τα παιδιά και τα νεαρά 
άτομα των παλιννοστούντων είναι αναγκασμένα να καταβάλλουν μεγαλύ
τερες προσπάθειες στο σχολείο. Τα 3/5 των νεαρών όψιμων παλιννοστού- 
ντων ολοκλήρωσαν τα πρώτα χρόνια της σχολικής τους διαδρομής στις 
χώρες καταγωγής και ως εκ τούτου θεωρούνται ‘δευτερεύοντες επιβάτες’ 
(δευτεραγωνιστές) στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η σχολική πο
ρεία την οποία ήδη είχαν ξεκινήσει δεν είναι συμβατή με τις κατευθύνσεις 
και τους σχολικούς τίτλους της γερμανικής εκπαίδευσης. Για τους παλιννο- 
στούντες το γερμανικό σχολικό σύστημα είναι άγνωστο ως προς τις δομές 
του και διαφέρει σε πολλές πλευρές της σχολικής κουλτούρας από αυτό 
των χωρών καταγωγής τους.1 Έως το 1989 το σχολικό σύστημα στην πρώ
ην Σοβιετική Ένωση διέθετε καλή υποδομή σε προσωπικό και σε υλικό ε
ξοπλισμό. Οι μαθητές ωφελούνταν από τη μετάδοση γνώσεων, από την ύ
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παρξη προσωπικής φροντίδας και από την υποστήριξη των ταλέντων στα 
πεδία της μουσικής, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Οι μορφές όμως 
διδασκαλίας και μάθησης διέφεραν από εκείνες της Γερμανίας. Συχνότερα 
απ’ ό,τι στα γερμανικά σχολεία η μάθηση στηριζόταν σε κατανοητές ασκή
σεις και στην αποστήθιση. Κυριαρχούσε δασκαλοκεντρικό μοντέλο, η αυ
θεντία του δασκάλου ήταν ιδιαίτερα σεβαστή. Στη Γερμανία αντιθέτως, 
έχουν μεγάλη σημασία κοινωνικές και επικοινωνιακές μορφές μαθήματος 
(σχεδιασμός εργασίας, ανοικτές συζητήσεις μαθημάτων, προσανατολισμός 
στη μαθησιακή διαδικασία). Γερμανοί δάσκαλοι προκαλούν, ενίοτε, στα 
παιδιά των παλιννοστούντων την εντύπωση ότι δεν είναι αρκετά ικανά 
ώστε να ανταπεξέλθουν στη νέα μαθησιακή κατάσταση. Αυτό καθιστά 
τους μαθητές ανασφαλείς, οπότε αντιδρώντας στις δραστηριότητες του μα
θήματος, υιοθετούν τη στάση ‘περνάω απαρατήρητος’. Ειδικά τα κορίτσια 
επιδεικνύουν σιωπηλή επιφυλακτικότητα. Πέραν τούτου, η σχολική τους 
κατάσταση χαρακτηρίζεται από το ότι η μητρική τους γλώσσα και η επάρ- 
κειά τους σε αυτήν ουδεμία ανταπόκριση συναντά στη σχολική καθημερι
νότητα και μάλιστα συχνά απαγορεύεται η πρακτική της εξάσκηση. Η 
σχολική σταδιοδρομία στη Γερμανία σημαίνει σε ένα άλλο επίπεδο μια ρι
ζική αλλαγή για την οικογένεια: στις κοινωνίες καταγωγής τους τα παιδιά 
επιτηρούνται σε ολοήμερα σχολεία, ώστε να εξασφαλίζεται η επαγγελμα
τική δραστηριότητα και των δυο γονέων. Στη Γερμανία οι γονείς είναι α
ναγκασμένοι να αρκούνται κατά κανόνα στην κατά το ήμισυ της ημέρας 
επιτήρηση των παιδιών τους στο σχολείο (πρωινά σχολεία) και να διαμορ
φώνουν την οικογενειακή καθημερινότητα σε αυτή τη βάση. Είναι ανοτ 
γκασμένοι να επενδύουν πολύ περισσότερο χρόνο στη βοήθεια για τις ερ
γασίες και σε άλλες σχολικές απαιτήσεις των παιδιών τους, να αναπτύσ
σουν μεγαλύτερη προσωπική πρωτοβουλία και να αναδιοργανώνουν την 
καθημερινότητά τους. Σε αυτές τις οικογένειες οι εκπαιδευτικοί και επαγ
γελματικοί τρόποι και δρόμοι φαντάζουν περίπλοκοι αλλά και πολλά ε
παγγέλματα τους είναι άγνωστα.

Οι νεαροί παλιννοστούντες και οι γονείς τους είναι προσανατολισμένοι 
στη μόρφωση και αποδίδουν μεγάλη αξία στην εκπαίδευση. Εξαιτίας της 
έλλειψης γλωσσικών γνώσεων και πληροφοριών για το εκπαιδευτικό σύ
στημα, οι γονείς δεν είναι συχνά σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά τους σε 
ό,τι αφορά το περιεχόμενό του και να τα ‘εντάξουν’ επιτυχώς στο σχολικό
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σύστημα. Συχνά ο προσανατολισμός και η απόφαση για τη σχολική και 
επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών αφήνεται στα ίδια ή καθορίζεται 
από το θεσμικό πλαίσιο. Συγκρινόμενα με την ηλικιακή τους ομάδα, τα 
παιδιά και οι νεαροί με ιστορικό μετανάστευσης κατατάσσονται στο σχο
λείο μία ή και δύο τάξεις χαμηλότερα. Πολλά δημοτικά και πεντατάξια 
σχολεία [Hauptschulen] προσφέρουν ενισχυτικά προγράμματα ώστε να ε
ξισορροπηθούν οι υπάρχουσες γλωσσικές ελλείψεις, καθότι αυτές επιδρούν 
στη σχολική γνώση, ειδικά στα μαθήματα που συνδέονται με τη γλώσσα 
καθώς επίσης και στη σχολική τους απόδοση. Επειδή από τα Πρακτικά 
Σχολεία [Realschulen] και στα Γυμνάσια [Gymnasien] απουσιάζουν τέτοια 
προγράμματα, εναπομένουν τα παιδιά και οι νεαροί παλιννοστούντες στα 
Hauptschulen και πλεονάζουν εκεί. Η συμμετοχή τους σε σχολεία δευτερο
βάθμιας εκπαίδευσης υπολείπεται κατά τι συγκρινόμενη με εκείνη ντόπιων 
μαθητών (βλ. Υπουργείο για το Σχολείο και τη Μετεκπαίδευση, την Επι
στήμη και την Έρευνα του κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 2005). 
Σύμφωνα με την έκθεση για τη μόρφωση που διεξήχθη με εντολή της Διαρ
κούς Διάσκεψης των υπουργών Πολιτισμού των κρατιδίων της Δ. Γερμανί
ας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για την Εκπαίδευση και την Έ
ρευνα, το 38,4% των 15χρονων μαθητών με ιστορικό μετανάστευσης πη
γαίνουν σε Γενικό Σχολείο [Hauptschule], το 33,6% σε Πρακτικό Σχολείο, 
το 9,8% σε Ενιαίο Γυμνάσιο [ενιαίο Gesamtschule] και μόνο 18,2% σε Γυ
μνάσιο. Σε σύγκριση με αυτά το 16,6% των μαθητών χωρίς ιστορικό μετα
νάστευσης πηγαίνουν στο Γενικό, 38,6% στο Πρακτικό, 11,6% σε Ενιαίο 
Γυμνάσιο και 33,2% σε Γυμνάσιο. Μεγάλος αριθμός παλιννοστούντων εγ
καταλείπουν τις σπουδές τους, χωρίς να αποκτήσουν απολυτήριο. Κατά 
μέσο όρο, το μορφωτικό τους επίπεδο είναι σημαντικά κατώτερο από εκείνο 
των αυτοχθόνων μαθητών. Από τα ανωτέρω προκύπτει ως λογικό συμπέ
ρασμα η δυσκολία αναζήτησης θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Βέ
βαια, επειδή οι παλιννοστούντες, ως γερμανοί πολίτες, δεν μνημονεύονται 
ξεχωριστά στις αντίστοιχες στατιστικές, τίθεται εν αμφιβόλω η ακρίβεια 
των τωρινών τους δηλώσεων για την κατάστασή τους στην επαγγελματική 
εκπαίδευση ή σε ανώτατες σχολές και πανεπιστήμια (βλ. Herwartz-Emden 
2005, Solga 2005).

Οι νέοι που εισήλθαν όψιμα στη Γερμανία και διέθεταν ήδη απολυτήριο 
από τη χώρα καταγωγής τους, υποχρεούνται σύμφωνα με το γερμανικό δί



Η ένταξη νεαρών παλιννοστονντων στη Γερμανία 133

καιο σε περαιτέρω φοίτηση, διαφορετικά το απολυτήριά τους ισοδυναμεί 
στη Γερμανία με την 9η τάξη του Γενικού Σχολείου. Για πολλούς αυτά ση
μαίνει υποβάθμιση του σχολικού τους επιπέδου, διότι κατά κανόνα το α
πολυτήριο είναι περισσότερο συγκρίσιμο με κάποιον σχολικό τίτλο μεσαί
ας στάθμης. Μια ιδιαίτερα προβληματική ομάδα δημιουργούν οι νέοι οι 
οποίοι κατά την παλιννόστησή τους δεν υποχρεούνται φοίτησης, αλλά δι
αθέτουν υποτυπώδεις ή ανύπαρκτες γλωσσικές γνώσεις. Μπορούν να πα
ρακολουθήσουν ενισχυτικά μαθήματα γλώσσας, αλλά αυτά δεν επαρκούν 
για να ολοκληρωθεί η επαγγελματική εκπαίδευση ή για να φοιτήσουν σε 
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επαγγελματική εκπαίδευση που 
άρχισε ή τελείωσε στις χώρες καταγωγής αποτελεί πρόβλημα για τη ‘νευρι
κή’ γερμανική αγορά εργασίας, διότι οι επαγγελματικοί εκπαιδευτές και τα 
αποδεικτικά σπουδών δεν αντιστοιχούν σε εκείνα των γερμανικών επαγ
γελμάτων.

Διαδικασίες πολιτισμικής ένταξης

Οι νεαροί όψιμοι παλιννοστούντες απαρτίζουν μια πολύ ετερογενή ο
μάδα. Διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ως προς την καταγωγή, τον τρόπο μόρ
φωσης, το οικογενειακό ιστορικό και τις συνθήκες εξόδου από τη χώρα, 
οπότε διαφέρουν και ως προς τις προϋποθέσεις εκκίνησης για την πολιτι
σμική τους ένταξη [Akkulturation], Όλοι όμως μοιράζονται κοινές εμπειρί
ες, όπως η άγνοια της γλώσσας και η αδυναμία προσανατολισμού, η αί
σθηση ‘ετερότητας’, ο προβληματισμός για την κοινωνική θέση και την α
ποδοχή τους. Αντίστοιχος, το γεγονός της μετανάστευσης καθεαυτό απαι
τεί απ’ τον καθένα χωριστά πολλαπλές ικανότητες προσαρμογής και προ
σανατολισμού.

Λόγω της όλο και πιο δύσκολης οικονομικής και κοινωνικής ένταξης 
και της συχνής εμπειρίας της απόρριψης από τους εντόπιους, η οικογένεια 
προσφέρει στον καθένα από αυτούς τον αναγκαίο καθημερινό χώρο προ
στασίας. Μέσα στους κόλπους της αντιμετωπίζονται απογοητεύσεις και 
συγκρούσεις. Η εμπειρία της μετανάστευσης στη Γερμανία ενισχύει περαι
τέρω την οικογενειακή συνοχή, η οποία στις χώρες καταγωγής υποβοηθεί- 
ται μέσω της συλλογικής τήρησης αξιών. Ένα καλό οικογενειακό κλίμα 
βασισμένο στον αλληλοσεβασμό μπορεί, από την πλευρά του, να συνει
σφέρει στη δημιουργία και καλλιέργεια κοινωνικών επαφών με γηγενείς.
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Όμως οι συνθήκες διαμονής των οικογενειών με ιστορικό μετανάστευσης 
δυσχεραίνουν συχνά την επαφή με τους ντόπιους. Κατά την άφιξή τους στη 
Γερμανία τοποθετούνται σε προσωρινούς καταυλισμούς και ακολούθως σε 
προσωρινές εστίες, στις οποίες παραμένουν κατά μέσον όρο επί 29 μήνες. 
Οι δυσχερείς συνθήκες διαμονής δεν επιτρέπουν ιδιαίτερη συνάφεια επα
φών και βιώνονται ως βάρος εκ μέρους των παιδιών και των νέων. Ως εκ 
τούτου η για πρώτη φορά διαμονή σε δική τους κατοικία θεωρείται ως επι
τυχία και επιβεβαίωση της απόφασης εισόδου στη χώρα, μια που συχνά 
ευρίσκονται σε μια συνοικία με υψηλό ποσοστό μεταναστών (βλ. Fuchs 
1999).

Φιλίες και κοινωνικά δίκτυα, τα οποία εξ ανάγκης εγκαταλείφθηκαν 
στη χώρα προέλευσης, πρέπει να ανασυσταθούν εκ νέου μετά την παλιν- 
νόστηση. Αυτό ισχύει τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Οι ελά
χιστες γνώσεις της γλώσσας, οι συνθήκες διαμονής ή η απορριπτική συμπε
ριφορά των ντόπιων δυσκολεύουν όχι μόνο τους γονείς αλλά και τα παιδιά 
να συνάψουν νέες φιλίες μαζί τους. Αν και οι νεαροί παλιννοστούντες επι
δεικνύουν, κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, συμπεριφορά και καταναλωτικό 
προσανατολισμό που προσομοιάζει με αυτόν των γηγενών, εν τούτοις ανα
ζητούν τις φιλίες τους ανάμεσα στους ομοεθνείς τους. Η στενή παρέα προ
σφέρει κατανόηση και υποστήριξη βασιζόμενη σε παρόμοιες εμπειρίες ζωής 
και κοινωνικής εξοικείωσης των μελών της. Εκεί συζητιούνται και αντιμε
τωπίζονται δυσκολίες, αβέβαιες μελλοντικές προοπτικές, ο κοινωνικός 
στιγματισμός και ο αποκλεισμός. Μεγάλη σημασία δίνεται σε ‘παραδοσια
κούς’ προσανατολισμούς τους οποίους οι ρωσογερμανοί αποκαλούν ‘ρωσι
κούς’. Προκύπτουν έτσι δικά τους πρότυπα αλληλεπίδρασης. Ο σχηματι
σμός τέτοιας ομάδας κρύβει τον κίνδυνο το άτομο να αποκλεισθεί και να 
στιγματισθεί από τον γηγενή πληθυσμό, αλλά από την άλλη του προσφέρει 
στοργή. Σε μια δημοσκόπηση (βλ. Herwartz-Emden και Westphal 2002) με
ταξύ εφήβων διαπιστώθηκε ότι ο αποκλεισμός από τους γερμανούς νέους 
συχνά επεκτείνεται και πέραν της διαδικασίας ενηλικίωσης αφού νεαροί 
παλιννοστούντες περιγράφουν τους εαυτούς τους ως ‘ωριμότερους’ από 
τους γερμανούς συνομήλικούς τους και ορίζουν τη νεανική τους κοινωνική 
θέση με διαφορετικό τρόπο. Κατά την κρίση τους, η περίοδος της νεότητας 
στη Γερμανία φέρει τη σφραγίδα της ανευθυνότητας, ενώ αντιθέτως οι ίδι
οι αυτοπεριγράφονται ως άτομα με κοινωνικά αντανακλαστικά και μελ-
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λοντιχοΰς στόχους. Βέβαια δημιουργούν επαφές με ντόπιους κατά τον ε
λεύθερο χρόνο τους, αλλά αυτές δεν βιώνονται πάντα ως επαρκείς από την 
πλευρά τους. Έτσι η διαδικασία πολιτισμικής ένταξης των νέων αποτελεί 
μια δύσκολη ακροβασία: τα προβλήματα της νεότητας πρέπει να αντιμετω- 
πισθούν σε αντιπαράθεση με τους ισχύοντες τρόπους ζωής στη Γερμανία, 
με τις αξίες και τους προσανατολισμούς της νεολαιίστικης κουλτούρας που 
βιώνονται ως παρεκκλίνοντες από αυτούς της χώρας καταγωγής (ό.π.).

Εμπειρικά ευρήματα ως προς τη διαδικασία πολιτισμικής ένταξης παι
διών και νεαρών παλιννοστούντων

Η πορεία της πολιτισμικής ένταξης των νέων με ιστορικό μετανάστευ
σης εξετάστηκε ξεχωριστά μόνο σε μικρό αριθμό ερευνών. Υπάρχει έλλειψη 
επίκαιρων ερευνών αναφορικά με την ομάδα των παλιννοστούντων οι ο
ποίοι εισήλθαν στη χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και, ιδιαιτέρως, 
για τα παιδιά και τους νέους. Σε παλιότερες έρευνες διαπιστωνόταν ομό
φωνα ότι η μετανάστευση όχι μόνο δεν συνιστά ένα συγκρουσιακό γεγονός 
στη ζωή των παιδιών και των νέων, αλλά τους εξασφαλίζει, ανεξαιρέτως, 
θετικά εφόδια. Μια μακράς διάρκειας ποσοτική έρευνα [Längsschnit
tstudie] κατά τη δεκαετία του 1990 ανάμεσα σε παιδιά παλιννοστούντων 
ηλικίας 8-12 ετών έδειξε μια γενικά θετική διάθεση. Ακόμη και παιδιά που 
αρχικά δεν εξέφραζαν ιδιαίτερη ευεξία, μετά από μια σχολική χρονιά στην 
καινούρια τάξη είχαν αποκτήσει θετική εικόνα για τον εαυτόν τους σε σύ
γκριση με άλλους μαθητές. Ακόμη και κάποιες λίγες επαφές με ντόπιους 
μαθητές αρκούσαν για τη βελτίωση της κατάστασής τους. Αρα η μετανά
στευση αυτή καθεαυτή δεν είχε ουδεμία αρνητική επίδραση στην ιδέα που 
είχαν για τον εαυτόν τους (βλ. Roebers 1997). Μια περαιτέρω διαφοροποι
ημένη ποσοτική έρευνα για την κατάσταση των νέων υπέδειξε ότι σε εκείνη 
τη χρονική περίοδο τα 3/4 των ερωτηθέντων νέων μετά από παραμονή 
τεσσάρων ετών στη Γερμανία δεν κατονόμασαν κανένα πρόβλημα σχετικό 
με την ένταξή τους. Μόνο το 1/4 από αυτούς εξ αυτών παραπονύθηκε για 
καταθλιπτική διάθεση, κακούς βαθμούς, προβλήματα κατανόησης ή και 
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ως παράγοντες ρίσκου καθορίστηκαν τα 
ακόλουθα κριτήρια: άρνηση της παλιννόστησης, αποτυχία ανάληψης επα
φής με ντόπιους συνομηλίκους νεαρούς, ελλιπής υποστήριξη εντός της οι
κογένειας καθώς επίσης και κακή γνώση της γλώσσας (βλ. Silbereisen και
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Schmitt-Rodermund 1999). Μια ποιοτική ερευνά παραπέμπει μεν σε δυ
σκολίες στη διαδικασία πολιτισμικής ένταξης στον τομέα της γλώσσας, ε
μπειρίες κοινωνικών διακρίσεων και προκλήσεις σχετικές με το φυλό (βλ. 
Herwartz-Emden και Westphal 1998), επιβεβαίωνε όμως τα ευρήματα ότι οι 
νεαροί παλιννοστοΰντες στη Γερμανία εγκαθίστανται (και στεριώνουν) ε
κεί μετά από μερικά χρόνια. Οι ερωτηθέντες νέοι, μετά από παραμονή τεσ
σάρων έως έξι χρόνων στη Γερμανία, βρίσκουν τον δρόμο τους στο και
νούριο κοινωνικό περιβάλλον και αντιλαμβάνονται την παλιννόστηση ως 
ευκαιρία για τους ίδιους, ώστε να αναπτύξουν ατομικές μελλοντικές προο
πτικές. Περιγράφουν τον εαυτό τους ως σίγουρο, με αυτοπεποίθηση και με 
προσήλωση στον στόχο (βλ. Herwartz-Emden και Westphal 1998). Μια 
ποιοτική έρευνα εφιστούσε την προσοχή στη σημασία της ηλικίας των ει
σερχομένων ως προς τη διαδικασία της ένταξης. Σύμφωνα με αυτή, το νεα
ρό της ηλικίας θεωρείται πλεονέκτημα για την αποτελεσματική αντιμετώ
πιση των αποτυχιών στον τομέα των κοινωνικοπολιτισμικών τεχνικών και 
του ρου της ιστορίας της ζωής, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση κοινωνικών 
εμπειριών απώλειας (βλ. Meister 1997). Οι νέοι υιοθετούν τη στρατηγική 
της ερμηνείας της βιογραφικής τους ασυνέχειας ως φάση στην εξελικτική 
πορεία της ζωής τους: η περίοδος πριν από την παλιννόστηση αποδίδεται 
στην παιδική ηλικία, την οποία έχει ολοκληρώσει κάποιος, ώστε όντας στη 
φάση της νεότητας, να επικεντρωθεί στο παρόν και το μέλλον. Αλλαγές 
όπως π.χ. σε αντιλήψεις κοινωνικών αξιών και σε χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας ερμηνεύονται ως φυσιολογικές διαδικασίες ανάπτυξης. 
Αυτού του είδους τη στρατηγική δεν διαθέτουν μεγαλύτερα παιδιά και νέ
οι (βλ. Meister 1997).

Οι παλιννοστούντες νέοι στη φάση ακριβώς της νεότητάς τους είναι α
ναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν προβλήματα ανάπτυξης, να αποκτήσουν 
προσανατολισμό και πρακτικές δράσης υπό το φως μιας νέας κοινωνικής 
τάξης και αγνώστων νεολαιο-πολιτιστικών προσανατολισμών και να τα 
τοποθετήσουν σε ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο θα καθοδηγεί τη δράση 
και τη συμπεριφορά τους (βλ. Herwartz-Emden και Westphal 2002). Αυτό 
το ζήτημα, η εξέταση δηλαδή της αντιμετώπισης της πολιτισμικής ένταξης 
σε συνάρτηση με τα προβλήματα ανάπτυξης των νέων, πάσχει στη μέχρι 
σήμερα έρευνα για τους παλιννοστούντες. Ερευνήθηκε μόνο ο προσανατο
λισμός ανάπτυξης της αυτονομίας νεαρών παλιννοστούντων από την Πο



Η ένταξί] νεαρών παλιννοστούντων ατι\ Γερμανία 137

λωνία, τη Ρουμανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Επομένως, οι προσα
νατολισμοί ανάπτυξης συνέβησαν πρόωρα στην κοινωνία των μετανα
στών. Νεοφερμένοι μετανάστες δήλωσαν σημαντική καθυστέρηση στους 
προσανατολισμούς ανάπτυξής τους για αυτονομία συγκριτικά με τους γερ- 
μανούς συνομήλικους τους. Η αυξανόμενη διάρκεια παραμονής οδηγεί σε 
μια ενδοατομικά παρεκκλίνουσα πρωιμότητα του αναπτυξιακού προσα
νατολισμού, όπου το οικογενειακό περιβάλλον- συμπεριφορά διαπαιδα
γώγησης των γονιών, έκταση γονεϊκού ελέγχου- μπορεί να θεωρηθεί ως ε
λεγχόμενη μεταβλητή (βλ. Schmitt-Rodermund 1997).

Πολιτισμική ένταξη ανάλογα με το φύλο κατά την περίοδο της νεότητας

Από τη δεκαετία του 1990 έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί εμπειρικά 
έρευνες με θέμα την προοπτική της συνάφειας της πολιτισμικής ένταξης σε 
σχέση με προσανατολισμούς και προβλήματα ανάπτυξης ανάλογα με το 
φύλο (Herwartz-Emden 1995). Η πολιτισμική ένταξη εξαρτάται από το φύ
λο στο οποίο ανήκει κάποιος και από τις εξελίξεις που αφορούν τα φύλα. 
Παιδιά και νέοι στην καινούργια τους πατρίδα γνωρίζουν εικόνες των φύ
λων και βιογραφικούς προσανατολισμούς ανδρών και γυναικών, οι οποίοι 
είναι διαφορετικοί από τα πρότυπα κοινωνικοποίησης στη κοινωνία κα
ταγωγής όπως και εντός της οικογένειάς τους. Σε αυτό το νέο (κοινωνικό) 
επίπεδο, η δημιουργία εικόνων των φύλων και των προσανατολισμών σε 
σχέση με αυτά, είναι σημαντική κατά τη διάρκεια της νεότητας.

Το πολιτιστικό πλαίσιο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης παριστά το φό
ντο της κοινωνικοποίησης για τους προσανατολισμούς πολλών νέων σε 
σχέση με το φύλο: η διαφορετικότητα των φύλων ερμηνεύτηκε στη σοβιετι
κή κοινωνία ως βασική ανθρωπολογική διαφοροποίηση βιολογικά καθο
ρισμένη. Η ισότητα της γυναίκας επιβαλλόταν από το κράτος και οδηγούσε 
στην ακραία υψηλή συμμετοχή της στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η γυ
ναίκα υφίστατο πίεση από την επαναληψιμότητα της εργασίας της εντός 
του πλαισίου της οικογένειας. Η σχετιζόμενη με το φύλο κοινωνικοποίηση 
λάμβανε χώρα μέσω ανάθεσης εργασιών αναλόγως με το φύλο και τις ιδιό
τητες του χαρακτήρα. Η στροφή στην ιδιωτική σφαίρα, η οποία σε αντίθε
ση προς την καταπιεστική πολιτική σφαίρα, θεωρείτο ως ένας ικανοποιη
τικός χώρος απόσυρσης, σήμαινε για την ικανή σε αυτόν τον τομέα γυναί
κα, ένα πρόσθετο κέρδος σε εξουσία. Στον άνδρα αντιθέτως αποδιδόταν ο
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ρόλος του ‘ήρωα’ και του κομμουνιστή αγωνιστή και εργάτη. Τα σχετικά με 
το φυλό ζητήματα της πολιτισμικής ένταξης των παλιννοστούντων επη
ρεάστηκαν από το ιστορικό υπόβαθρο των κοινωνικοποιημένων εικόνων 
και προσανατολισμών των φυλών στον κοινωνικό ιστό των χωρών κατα
γωγής (βλ. Herwartz-Emden2000). Για τις νέες παλιννοστουσες γυναίκες η 
διαφορετικότητα των φύλων είναι, ως εκ τούτου, βιολογικά καθορισμένη. 
Οι ίδιες, σε μια έρευνα κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1990, σε 
αντίθεση προς τις συνομήλικές τους Γερμανίδες, περιγράφουν μια θηλυκή 
εικόνα για τον εαυτό τους, η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως στερεοτυ- 
πικά ‘θηλυκή’ με εκφραστικές-συναισθηματικές ποιοτικές ιδιότητες (βλ. 
Herwartz-Emden και Westphal 1998). Η ‘ανδροπρεπής’ περιγραφή του ‘δυ
νατού’ είναι, αντίστοιχος, σημαντική για τους άρρενες νέους. Τα κορίτσια 
αισθάνονται υπεροχή έναντι των αγοριών και περιγράφουν τη διαφορετι
κότητα του φύλου τους ως θετικό χαρακτηριστικό ταυτότητας. Τα κορί
τσια εξηγούν ότι η εντονότερη ευαισθησία και ηπιότητα που αποδίδονται 
αποκλειστικά σε αυτά, συνιστούν τρόπους συμπεριφοράς με υψηλότερη 
αξία και χαρακτηριστικά σύνεσης. Μέσω αυτού εκφράζουν μια εκτίμηση 
για την παραδοσιακή θηλυκότητα, όπως αυτή τους είναι οικεία από την 
κοινωνία, το περιβάλλον καταγωγής τους, λόγω της θετικής κοινωνικής α
ξιολόγησης της μητρότητας και της θηλυκότητας εκεί. Ο έντονος προσανα
τολισμός προς το επαγγελματικό πεδίο δεν τους είναι διόλου αντίθετος με 
αυτή την αντίληψη της θηλυκότητας και της μητρότητας. Ακόμη περισσό
τερο, δεν δηλώνουν έτοιμες να παραιτηθούν των παιδιών προς όφελος του 
επαγγέλματος τους. Αυτό το συνονθύλευμα φυλετικών προσανατολισμών 
στην αυτοσυγκρότηση των κοριτσιών συγκρούεται με εικόνες φύλων και 
βιογραφικές προσδοκίες που στη Γερμανία καταχωρίζονται διαφορετικά.

Στη γερμανική κοινωνία οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ως μεγάλο πρό
βλημα την συνύπαρξη επαγγελματικής επιτυχίας και οικογένειας. Από κοι
νωνικής σκοπιάς η ιδανική μητέρα φέρει την ευθύνη για τη διαπαιδαγώγη
ση και δεν εργάζεται εκτός σπιτιού. Για την εργαζόμενη μητέρα δημιουρ- 
γείται ένα δίλημμα, το οποίο κορυφώνεται με τη δημιουργία ενοχών και 
συναισθηματικών συγκρούσεων. Εξαιτίας της ατομικιστικής κοινωνικής 
δομής της Γερμανίας σε συνάρτηση με την έλλειψη δικτύων για γυναίκες 
στο ζήτημα της επίβλεψης των παιδιών καθίσταται εντονότερη η εξάρτηση 
της γυναίκας από τα κρατικά ιδρύματα, τα οποία όμως δεν επαρκούν. Έ
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τσι, η Γερμανίδα πρέπει να λύσει μόνη της αυτή την αντίφαση (βλ. Guemen, 
Herwartz-Emden και Westphal 2000). Μερικά από τα ερωτηθεντα κορίτσια 
με ιστορικό μετανάστευσης ασχολούνται με αυτήν την προβληματική. Μια 
μικρή ομάδα δήλωσε ότι ένας γάμος αξίζει να επιδιωχθεί μόνον όταν ανευ- 
ρεθεί ο σωστός άνδρας. Μπορούν να φαντασθούν τη ζωή τους και ως μη
τέρες που ανατρέφουν μόνες τους τα παιδιά τους. Τα κορίτσια εκείνα τα 
οποία δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα αποκτήσουν παιδιά και θα 
παντρευτούν, υπερθεμάτιζαν ως προς την ισότητα και την ατομική ανε
ξαρτησία των γυναικών, κυρίως από τον άνδρα (βλ. Herwartz-Emden 
2000b).

Για τα κορίτσια, η ειδική εξελικτική πορεία τους στο μεταναστευτικό 
περιβάλλον μπορεί να απεικονίζει έναν κίνδυνο αναφορικά με την αυτοα
ντίληψή τους. Τα κορίτσια αγωνίζονται με ένα ελλείπον αίσθημα αυτοε
κτίμησης. Περιγράφονται από τους εκπαιδευτικούς και τους ντόπιους μα
θητές ως άτομα προσαρμοσμένα που περνούν διακριτικά απαρατήρητα, 
υποφέρουν από τις διακρίσεις, είναι κλεισμένα στον εαυτό τους, αρνούνται 
την καταγωγή τους και ντρέπονται για τη γλώσσα τους (βλ. Herwartz- 
Emden και Westphal 2002, Strobl και Kuehnel 2000). Η συγκρότηση ταυτό
τητας φύλου σε άρρενες νεαρούς μετανάστες διαγράφεται πιο έντονα. Ο 
σχηματισμός ταυτότητας του άνδρα καθορίζεται αφενός μέσω της θραύσης 
των προτύπων του προσωπικού του πολιτισμικού πλαισίου αναφοράς, α
φετέρου μέσω της εμπειρίας του αποκλεισμού και της ‘ξενικότητας’. Μόνο 
σε λίγες περιπτώσεις μπορούν να εμφανίζονται ως υπερέχοντες, δυνατοί 
και αρρενωποί. Οι αθλητικές δραστηριότητες προσφέρονται εδώ ώστε να 
‘σκηνοθετηθεΓ η αρρενωπότητά τους και την ίδια στιγμή να αισθανθούν 
ισάξιοι απέναντι στους ντόπιους. Αλλά και οι σωματικές αντιπαραθέσεις 
δεν λείπουν, εάν υπάρξει ανάγκη να υπερασπιστούν τη θέση τους μέσα 
στην ομάδα (βλ. Schaefer 2002, S. 12).

Οι δυσκολίες ενσωμάτωσης νέων παλιννοστούντων ανδρών έγιναν α
ντιληπτές σε πολλά, σημεία της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια και έχουν 
εντοπισθεί νεαρά παραβατικά άτομα σε αυτή την ομάδα, τα οποία συχνά 
απασχολούν τις αρχές. Σε σχέση με την υπερβολική κάλυψη του θέματος 
στην ειδησεογραφία των MME έχουν τεθεί σε δημόσια συζήτηση οι στε
ρεότυπες απόψεις και εικασίες γύρω από τις παραδοσιακές αντιλήψεις και 
τη ροπή προς βίαιες συμπεριφορές αυτής της ομάδας, η οποία εμφανίζει μια
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εξαιρετικά αρνητική εικόνα. Νεαροί και νέοι άνδρες με ιστορικό παλιννό- 
στησης σκιαγραφούνται γενικευμένα ως επικίνδυνοι, επειδή παριστάνο- 
νται βίαιοι και εγκληματικοί. Επίσης σε σχολεία και άλλα παιδαγωγικά ή 
κοινωνικοπαιδαγωγικά ιδρύματα μπορεί να αντιληφθεί κανείς τον φόβο 
συναναστροφής με άρρενες παλιννοστοΰντες (ό.π.).

Οι επιφυλάξεις και προκαταλήψεις των ντόπιων νέων, καθώς και η πα
ρεπόμενη διεύρυνση του κοινωνικού χάσματος μεταξύ των ομάδων, επη
ρεάζουν σημαντικά τους ατομικούς και συλλογικούς τρόπους αυτοερμη
νείας των νέων παλιννοστούντων (βλ. Herwartz-Emden και Ruhrland 
2006). Το αποτέλεσμα είναι οι διαρκείς δυσχέρειες στην ένταξή τους. Μια 
αμερόληπτη ματιά στην εγκληματολογική στατιστική δείχνει ότι ένα μεγά
λο μέρος των παρεκκλινόντων τρόπων συμπεριφοράς στην ομάδα των πα- 
λιννοστούντων δεν διαχωρίζεται από εκείνες (τις συμπεριφορές) των ντό
πιων νεαρών. Τα αδικήματα που διαπράττονται είναι ως επί τω πλείστον 
ασήμαντα (βλ. Strobl και Kuehnel 2000, Luff 2000).

Συμπέρασμα

Στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον, οι συνυφασμένες με τη μετανάστευση 
εμπειρίες της διαφορετικότητας θέτουν σε λειτουργία μια διαδικασία αλ
λαγής και προσαρμογής, η οποία συνεπιφέρει ατομικές αλλαγές συμπερι
φοράς. Αυτές, βεβαίως, εξαρτώνται από τις ευκαιρίες συμμετοχής που πα
ρέχει ο κοινωνικός περίγυρος, στον οποίον εντάσσονται οι μετανάστες. Οι 
παλιννοστούντες αυτοπροσδιορίζονται μέσω της ιδιαιτερότητας της ιστο
ρίας τους. Μπορούν να ταυτισθούν τόσο με τον ντόπιο πληθυσμό όσο και 
με την ομάδα καταγωγής. Εμπειρικά δεν διαπιστώνονται προσανατολισμοί 
αυτονόμησης και περιθωριοποίησης. Η πολιτισμική ένταξη των νεαρών 
παλιννοστούντων λαμβάνει χώρα με διαφορετικό τρόπο ως προς το φύλο 
και είναι τομεοποιημένη δηλαδή, διαφέρει ως προς τον τομέα. Ενώ από νο
μικής απόψεως καταλαμβάνουν τη θέση τους εντός της γερμανικής κοινω
νίας όντας μέλη μιας εθνοτικής ομάδας, εντούτοις αυτή την κοινωνική και 
πολιτισμική ένταξη ορισμένοι δεν την πετυχαίνουν. Για την πλεισψηφία 
των παλιννοστούντων, βέβαια, η δύσκολη ακροβασία ανάμεσα στην αντι
μετώπιση των προβλημάτων ένταξης σε αντιπαράθεση με την ισχύουσα 
γερμανική κουλτούρα τους κανόνες και τους δικούς της τρόπους ζωής απέ
δωσε μέχρι τώρα αρκετά. Στην επαγγελματική τους ζωή οι παλιννοστού-
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ντες από το 2001 αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης, ειδικά αν 
λείπει η επαγγελματική κατάρτιση. Ως ‘ενδιάμεσοι δευτερεΰοντες επιβάτες’ 
στο σύστημα σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης οι νέοι παλιννο- 
στούντες, εξαιτίας γλωσσικών και αποκλινόντων διδακτικών προγραμμά
των και μορφών, πρέπει να επιδείξουν επιδόσεις προσαρμογής. Παρά τις 
υψηλές μορφωτικές επιδιώξεις δεν καταφέρνουν όλοι να αποκτήσουν ικα
νοποιητική σχολική μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση. Μια σχολική 
και κοινωνική απομόνωση της ομάδας των παλιννοστούντων δεν είναι από 
κοινωνικής άποψης σε κάθε περίπτωση ουδόλως επιθυμητή. Η διγλωσσία 
και η πολυπολιτισμικότητά τους αποτελεί για τη γερμανική κοινωνία μια 
πλήρη πηγή αποθεμάτων για το μέλλον, η οποία αξίζει να υποστηριχθεί. 
Το κοινωνικό όφελος από την υποστήριξη της ένταξης καθίσταται εμφανές 
μέσω της οικονομικής και πολιτικής διασύνδεσης με την ανατολική, κε- 
ντρο-ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία μετά το πέρας του 
Ψυχρού Πολέμου αυξάνει έντονα. Η ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και η πο
λιτική, εξαρτάται από άτομα, τα οποία σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο 
μπορούν να συνεννοηθούν τόσο γλωσσικά όσο και πολιτισμικά.

Μετάφραση από τα γερμανικά: Αγγελική Νικάκη

Σημειώσεις

1. Εξαιτίας της ομοσπονδιακής δομής της Γερμανίας η νομοθεσία και η διοίκηση στον το
μέα της εκπαίδευσης είναι υπόθεση κάθε κρατιδίου, πράγμα που οδηγεί σε ανομοιομορφία 
του σχολικού συστήματος. Στον πρώτο κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα σχολεία 
γενικής εκπαίδευσης δομούνται πάνω σε τριετή ή εξαετή (στο Βερολίνο και το Βρανδεμβούρ- 
γο) πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στα περισσότερα κρατίδια πρόκειται για το Hauptschule, το 
Realschule, το Gymnasium και το Gesamtschule. Το Hauptschule τελειώνει με την 9η, σε μερι
κά κρατίδια με τη 10η τάξη (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του δημοτικού). Παρέχει γε
νική μόρφωση ως βάση για μια πρακτική επαγγελματική κατάρτιση. Το Realschule τελειώνει 
με τη 10η τάξη και σχηματίζει μέσω μιας διευρυμένης γενικής μόρφωσης τη βάση για ανώτερα 
επαγγέλματα κάθε είδους. Το Gymnasium περιλαμβάνει 12 ή 13 τάξεις (συμπεριλαμβανομέ
νων αυτών του δημοτικού). Το απολυτήριό του ισχύει ως αποδεικτικό για σπουδές σε ανώ
τατες σχολές. Το Gesamtschule συνενώνει αρκετές κατευθύνσεις μόρφωσης που οδηγούν σε 
διάφορα απολυτήρια (απολυτήριο του Hauptschule και το λεγόμενο Μεσαίο Απολυτήριο 
[Mittlere Reife] ή στο δικαίωμα για τη μετάβαση στη γυμνασιακή ανώτερη βαθμίδα /Λύκειο). 
Σε ορισμένα κρατίδια, εδώ και μερικά χρόνια, υπάρχουν νέοι τύποι σχολείου με διαφορετι-
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κες κατά τόπους ονομασίες, όπου συγχωνεύονται οι κατευθύνσεις μόρφωσης του Hauptschule 
και του Realschule (Mittelschule, ενιαίο Hauptschule και Realschule κ.λπ.). Οι μορφωτικοί και 
εκπαιδευτικοί θεσμοί για τους δεκαεξάχρονους και δεκαεννιάχρονους στον δευτερογενή το- 
με'α II περιλαμβάνουν σχολεία γενικής εκπαίδευσης (τη γυμνασιακή ανώτερη βαθμίδα/ Λύ
κειο) και επαγγελματικές σχολές υπό μορφή πλήρους και μερικού ωραρίου λειτουργίας (σχο
λές, επαγγελματικά γυμνάσια και Λύκεια -που αντιστοιχούν στα δικά μας επαγγελματικά 
Λύκεια- καθώς και εκπαιδευτικές επιχειρήσεις δυαδικού συστήματος. Πρόκειται για σύστημα 
στο οποίο τα δύο τρίτα των νέων ολοκληρώνουν, ανάλογα με το επάγγελμα, μια κατά κανό
να τρίχρονη επαγγελματική κατάρτιση ειδίκευσης, η οποία διεξάγεται παράλληλα στην επι
χείρηση και στην επαγγελματική σχολή (ΣτΜ).
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