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Ανεκτικότητα, Πλουραλισμός
και Κοινωνική Συνοχή
Απαντώντας στις προκλήσεις
του 21ου Αιώνα στην Ευρώπη

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ACCEPT PLURALISM?
Το πρόγραμμα ACCEPT PLURALISM ερευνά το κατά πόσο η εθνοτική, φυλετική και θρησκευτική
ποικιλομορφία γίνεται αποδεκτή στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες με στόχο να αναπτύξει προτάσεις
δημόσιας πολιτικής σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, διερευνά:
– Ποια είναι η κατάσταση στην πράξη σε 14 κράτη-μέλη της ΕΕ και μία υπό ένταξη χώρα.
– Τι σημαίνει ανεκτικότητα/ανοχή και τι αποδοχή της διαφορετικότητας; Ποια είναι η σχέση
μεταξύ εννοιών όπως πολυπολιτισμικότητα, φιλελευθερισμός, πλουραλισμός και εθνική κληρονομιά;
– Τι είδους συγκρούσεις προκύπτουν στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες όσον αφορά την εθνοτική
και θρησκευτική ποικιλομορφία; Ποιες απόψεις και πρακτικές (δεν) είναι ανεκτές, αποδεκτές ή
σεβαστές;
– Τι είδους θεσμικές ρυθμίσεις έχουν προταθεί από διάφορους φορείς όταν προκύπτουν
συγκρούσεις; Πόσο επιτυχείς έχουν υπάρξει;
– Τι είδους πολιτικές και πρακτικές πρέπει να αναπτυχθούν ώστε οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες να
σέβονται περισσότερο την πολιτιστική ποικιλομορφία;
Με βάση αυτά τα ερωτήματα το πρόγραμμα θα παράγει βασικά μηνύματα για Ευρωπαϊκούς και
εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικών, την κοινωνία και τις μειονοτικές ομάδες.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πρόσφατα, η Ευρώπη γνώρισε αυξημένες εντάσεις μεταξύ εθνικών πλειοψηφιών και εθνοτικών ή
θρησκευτικών μειονοτήτων, ειδικότερα δε με περιθωριοποιημένες μουσουλμανικές κοινότητες. Σε
ορισμένες χώρες οι προκλήσεις σχετίζονται περισσότερο με μεταναστευτικούς πληθυσμούς, ενώ σε
άλλες με διεκδικήσεις ιθαγενών μειονοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το ACCEPT PLURALISM μελετά κατά
πόσον οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν γίνει περισσότερο ή λιγότερο ανεκτικές στη διαφορετικότητα
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων. Γίνεται η βασική διάκριση μεταξύ της απλής «ανοχής» προς
την διαφορετικότητα (δεν παρεμβαίνω –«ανέχομαι» τον τρόπο ζωής του άλλου παρόλο που διαφωνώ
με αυτόν) και της ισότιμης και αμοιβαίας ανεκτικότητας, η οποία με θεσμικές ρυθμίσεις και κατάλληλες
πολιτικές προωθεί την αποδοχή της πολιτισμικής διαφορετικότητας (καταπολέμηση στερεοτύπων
και αναγνώριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας της κοινωνίας).
Επανεξετάζουμε κριτικά προηγούμενες εμπειρικές έρευνες και την σχετική επιστημονική βιβλιογραφία,
και διεξάγουμε πρωτότυπη εμπειρική έρευνα, αφενός στην σχολική ζωή (γλώσσα, ένδυση και συμπεριφορά των μαθητών, περιεχόμενο διδασκαλίας, κλπ.) και, αφετέρου, στην πολιτική ζωή (πολιτική
συμμετοχή μεταναστών και μειονοτήτων, διεκδικήσεις μειονοτικών ομάδων, κ.ά.).
Το πρόγραμμα ACCEPT PLURALISM καλύπτει ένα ευρύ φάσμα Ευρωπαϊκών χωρών:
– Κράτη Μέλη με μακρά εμπειρία στην υποδοχή και την ενσωμάτωση μεταναστών και εθνοτικών
μειονοτήτων: Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.
– «Νέες» χώρες υποδοχής μεταναστών: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Ιρλανδία.
– Χώρες της Κεντρικής Ευρώπης πρόσφατα ενταγμένες στην ΕΕ (Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία,
Ουγγαρία) και (η υπό διαπραγμάτευση) Τουρκία. Όλες αυτές οι χώρες έχουν περισσότερη εμπειρία
στην αποδημία παρά στην υποδοχή μεταναστών, αλλά χαρακτηρίζονται και από σημαντική
παρουσία ιθαγενών μειονοτήτων.
Στο ερευνητικό πρόγραμμα ACCEPT PLURALISM συμμετέχουν 15 Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
(που μελετούν 15 Κράτη Μέλη και την Τουρκία) και τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας προσδιορίζει σημαντικά γεγονότα εθνικού ή Ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος στην σχολική και στην πολιτική ζωή, ενδεικτικά των διαφόρων πρακτικών και τρόπων
κατανόησης της διαφορετικότητας στον καθένα από αυτούς τους τομείς.
Εξετάζουμε άτομα, ομάδες ή πρακτικές:
– Για τα οποία ζητείται να ανεχτούμε την διαφορετικότητα τους, αλλά τα οποία δεν πρέπει να
είναι ανεκτά στην κοινωνία μας.
– Που αποδοκιμάζουμε, αλλά που θα πρέπει να ανεχθούμε στην κοινωνία μας.
– Για τα οποία ζητείται όχι μόνο να τα ανεχθούμε αλλά και να σεβαστούμε την διαφορετικότητα τους.
Ειδικότερα, σε κάθε χώρα θα διερευνήσουμε:
– Πότε και ποιόν άνθρωπο ή ποια πρακτική δεν ανεχόμαστε / ανεχόμαστε / αποδεχόμαστε.
– Για ποιους λόγους γινεται αυτό. Θα μελετήσουμε δηλαδή τα επιχειρήματα που προβάλλουν
οι διαφορετικοί κοινωνικοί φορείς υπέρ ή κατά της ανοχής/δυσανεξίας/σεβασμού
συγκεκριμένων μειονοτικών ομάδων ή ατόμων και συγκεκριμένων πρακτικών.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
Συγκεντρώνοντας εμπειρικά και θεωρητικά ευρήματα, το ACCEPT PLURALISM παράγει:
Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών
– Μια επικαιροποιημένη ανάλυση του τι σημαίνει «ανέχομαι» την εθνοτική, φυλετική και θρησκευτική ποικιλομορφία, προβάλλοντας τις σχετικές πολιτικές και πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ.
– Ένα Σύστημα Δείκτών (ποσοτικών και ποιοτικών) που καταδείχνουν πόσο μια χώρα
«ανέχεται» την πολιτισμική διαφορετικότητα με σκοπό την βαθμολόγηση των σχετικών
πολιτικών και πρακτικών κάθε χώρας.
Για τους εκπαιδευτικούς και την τοπική αυτοδιοίκηση
– Ενα Εγχειρίδιο με Ιδέες για την Αποδοχή της Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας στην Ευρώπη, για
χρήση στην λυκειακή εκπαίδευση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο θα θίγει και θα εξηγεί
ζητήματα ανεκτικότητας/δυσανεξίας ως προς την πολιτισμική ποικιλομορφία και θα προτείνει
πιθανές διεξόδους.
Για το επιστημονικό κοινό
– Ένα βιβλίο (και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές) σχετικά με τις νέες θεωρήσεις και
πρακτικές αποδοχής της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα.

Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα Ευρωπαϊκών χωρών και συγκεντρώνει δύο τομείς πολιτικής
και έρευνας που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν χωριστά: έρευνα και πολιτικές αφενός για τις ντόπιες
μειονότητες και, αφετέρου, για μεταναστευτικούς πληθυσμούς.
Η έρευνα γίνεται από κάτω προς τα πάνω χωρίς προκαθορισμένες θέσεις και μοντέλα πολιτικής για
την ένταξη. Εξασφαλίσαμε, εξάλλου, μια περιφερειακή κατανομή που καλύπτει χώρες με διαφορετικές
ιστορικές παραδόσεις, εμπειρίες μετανάστευσης, καταστάσεις από πλευράς ιθαγενών μειονοτήτων, και
ακόμη διαφορετικές θέσεις σε σχέση με την ένταξή τους και το ειδικό τους βάρος στην αρχιτεκτονική
της ΕΕ.
Επιπλέον, οι δείκτες ανεκτικότητας που θα αναπτυχθούν θα χρησιμεύσουν στην αξιολόγηση πρακτικών
και πολιτικών, στη σύγκριση μεταξύ των χωρών, στον έλεγχο των τάσεων προς περισσότερη ή λιγότερη
αποδοχή, και την ανάπτυξη νέων πολιτικών και θεσμικών ρυθμίσεων που προωθούν τον πλουραλισμό
και την πολιτική συνοχή.

