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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων είναι δικαίωμα και απαραίτητη προϋπόθεση για
την κοινωνική τους ένταξη σ’ οποιαδήποτε χώρα κι αν βρεθούν. Ιδιαίτερα γι’ αυτά τα
παιδιά που είναι θύματα βάρβαρων και πολυετών πολέμων. Τα δικαιώματά τους για
ισότιμη εκπ/ση προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού
και από το Ελληνικό Σύνταγμα. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας και καθήκον της
εκπαιδευτικής κοινότητας να σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών χωρίς διακρίσεις.
Η εκπαιδευτική κοινότητα αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία της αλλά και τα
αντανακλαστικά

της,

απέδειξε

ότι

μπορεί

να

αγκαλιάσει

τις

ευάλωτες

και

πολυπολιτισμικές ομάδες μαθητών βοηθώντας έμπρακτα στην κοινωνική τους ένταξη.
Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας και όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος, εδώ και τρία χρόνια που ήρθαν
τα προσφυγόπουλα στην περιοχή μας, στάθηκε δίπλα τους για την ομαλή ένταξή τους
στα σχολεία και σε όλες τις εκπ/κές δομές (ΔΥΕΠ, τάξεις υποδοχής) όπως ισχύει για
κάθε Παιδί.
Ζητάμε την επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψηςτων αναπληρωτών για τις ΖΕΠ.
Η ομαλή ένταξη και το «αγκάλιασμα» των προσφυγόπουλων από όλους τους
μαθητές-μαθήτριες, είναι το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα.
Στις όποιες μεμονωμένες ή οργανωμένες φωνές και αντιδράσεις που υποκρύπτουν
ρατσιστικό μίσος και φασίζουσες λογικές, σε απροκάλυπτες πολιτικές παρεμβάσεις

νοσταλγών του ναζισμού, η εκπ/κή κοινότητα αλλά και ολόκληρη η δημοκρατική
κοινωνία δεν πρέπει να δείξει καμία ανοχή.
Καμία ανοχή στις αντιλήψεις των ακροδεξιών κύκλων που προωθούν την ξενοφοβία,
το ρατσισμό και το νεοφασισμό, καπηλευόμενοι τις αγωνίες και ανησυχίες του απλού
πολίτη.
Καλούμε τους συναδέλφους να πάρουν πρωτοβουλίες στα σχολεία τους για να
αναδείξουν την ουσία του ρατσισμού και του φασισμού και τις εγκληματικές
επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην κοινωνία. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν
επιτρέψουμε τις επιθέσεις ενάντια στα προσφυγόπουλα, αύριο το μίσος θα φθάσει σε
όλα τα παιδιά γιατί πάντα θα βρίσκονται λόγοι πάνω στους οποίους μπορούν να
θεμελιωθούν οι διακρίσεις.
Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε την αντίσταση και τους αγώνες του Ελληνικού λαού
ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό που αιματοκύλησαν την Ευρώπη και ολόκληρο
τον κόσμο σπέρνοντας το μίσος και την καταστροφή. Η διαρκής καταδίκη και
αντίσταση απέναντί τους είναι το πραγματικό νόημα του εορτασμού της 28ης
Οκτωβρίου.

