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Πρόλογος 

Το θέμα «πολυπολιτισμική κοινωνία» και τοπική αυτοδιοίκηση είναι δύσκολο 
να το περιορίσουμε στα στενά χρονικά πλαίσια μιας ημερίδας σαν αυτή που 
διοργανώσαμε σήμερα. Εν τούτοις θα προσπαθήσω επιγραμματικά να δώσω 
τα στοιχεία εκείνα που μας είναι απαραίτητα να διαπραγματευθούμε το θέμα 
και να εξάγουμε ίσως κάποια συμπεράσματα για την καθημερινή μας πράξη.  

Μια ιστορική αναδρομή πριν τον μεσοπόλεμο δεν τη θεωρώ απαραίτητη γιατί 
σε γενικές γραμμές είναι σε όλους γνωστό ότι η Γερμανία σαν χώρα της 
κεντρικής Ευρώπης ήταν το σταυροδρόμι στις μετακινήσεις των διαφόρων 
ομάδων ιδιαίτερα μετά την γαλλική επανάσταση την αναγέννηση και την 
βιομηχανική επανάσταση μέχρι και τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο για τον οποίο 
φέρνει και την ολοκληρωτική ευθύνη. 
 
 
Μεταναστευτική Εξέλιξη στη Γερμανία μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο 

Αφήνουμε πίσω μας την περίοδο της Ναζιστικής Γερμανίας και του 
ολοκαυτώματος με την κατάληψη του 3ου Ραϊχ από τις δυνάμεις 
απελευθέρωσης, όπως συνηθίζουν να τις αποκαλούν τουλάχιστον οι 
προοδευτικοί Γερμανοί.  

Βρισκόμαστε στο 1945 μετά την συμφωνία της Γιάλτας σε μια Γερμανία 
διαμελισμένη σε τέσσερα γεωγραφικά διαμερίσματα και τους στρατούς 
κατοχής της τότε Σοβιετικής ένωσης στο ανατολικό διαμέρισμα και τους 
Αμερικανούς, Γάλλους και Άγγλους στη δυτική Γερμανία και το Βερολίνο, που 
τελεί υπό την διοίκηση και των τεσσάρων συμμαχικών δυνάμεων.  

Στην κατεστραμμένη Γερμανία αρχίζει η ανοικοδόμηση και ιδιαίτερα οι 
γυναίκες που είχαν μείνει πίσω στην περίοδο του πολέμου 
ανασκουμπώθηκαν και άρχισαν παρά την πείνα τους και τις κακουχίες, να 
παραμερίζουν τα χαλάσματα. Αυτές οι γυναίκες ονομάσθηκαν αργότερα 
«Τρουμαφραουεν» γυναίκες των ερειπίων. 

Οι αιχμάλωτοι πολέμου επιστρέφουν και μαζί μ’ αυτούς όλοι όσοι 
αναζητούσαν δουλειά στη δυτική Γερμανία, όπου είχαν αρχίσει ήδη να 
λειτουργούν οι διοικήσεις των δήμων, να αναδιοργανώνονται τα κρατίδια να 

 1



 

μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο Μάρσαλ και να δρομολογείται η 
καθημερινότητα σε πνεύμα δημοκρατικό και υπό την καθοδήγηση των 
συμμαχικών δυνάμεων.  

Η έλλειψη εργατικών χεριών αντικαθίσταται από την αθρόα προσέλευση 
εργατών από την ανατολική Γερμανία αλλά και άλλα ανατολικά κράτη.  

Βρισκόμαστε στα 1953-1954 και η ανοικοδόμηση της δυτικής Γερμανίας 
βρίσκεται στο ζενίθ. Η κυβέρνηση της τότε Ομοσπονδιακής δημοκρατίας της 
Γερμανίας «BRD» αναζητά εργατικά χέρια στις δυτικές χώρες. 

Έτσι αρχίζει με πρώτη την Ιταλία κλείνοντας την πρώτη διακρατική σύμβαση 
εργασίας, η οποία αργότερα αντικαταστάθηκε με την ελεύθερη διακίνηση 
εργατικού δυναμικού στις έξη πρώτες χώρες της ευρωπαϊκής οικονομικής 
κοινότητας – EWG που ιδρυτικό μέλος ήταν και η Ιταλία.  

Με την είσοδο των πρώτων αλλοδαπών εργατών στη Γερμανία αρχίζει 
ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις και τα βιομηχανικά κέντρα ο προβληματισμός 
της συμβίωσης των αλλοδαπών με τα δικά τους ήθη και έθιμα και τον 
πολιτισμό τους, με τους ημεδαπούς. 

Όσο όμως το γερμανικό οικονομικό θαύμα δίνει με αφθονία τους καρπούς 
του, δεν πολυενδιαφέρεται κανείς για την παρουσία των αλλοδαπών, που 
στην πλειοψηφία τους ήταν Ιταλοί.   

Στα εργοστάσια όλα κυλούν αρμονικά, μια και τα συνδικάτα είχαν φροντίσει να 
κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των αλλοδαπών στο έπακρο και να μην 
χρησιμοποιηθούν από την εργοδοσία, ως φτηνή εργατική δύναμη.  

Στη συνέχεια συνάπτονται συμβάσεις εργασίας με πολλές χώρες όπως:  

Χώρες 
Ημερομηνία 

Υπογ. 
Σύμβασης 

Κοινων. Φορέας 
για την κοιν. 
υποστήριξη 

Πληθυσμός 
2003 

Ιταλία 20.12.1955 
Caritas=Καθολικός 
φιλανθρωπικός 
οργανισμός 

601.258

Ελλάδα 20.03.1960 

Diakonisches 
Werk= 
Ευαγγελικός 
φιλανθρ. 
Οργανισμός 

354.630

Ισπανία 19.12.1960 Caritas 125.977

Τουρκία 30.10.1961 

Arbeiterwohlfahrt 
Φιλανθρ. 
Οργανισμός 
εργατών 

1.877.661

Μαρόκο 21.05.1963 Arbeiterwohlfahrt 95.652
Πορτογαλία 10.03.1964 Caritas 130.623
Τυνησία 18.10.1965 Arbeiterwohlfahrt  30.205
Παλιά 
Γιουγκοσλαβία 

12.10.1968 Arbeiterwohlfahrt 1.046.891
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Το 1973 η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατήγγειλε μονόπλευρα όλες τις 
συμβάσεις εργασίας και κατοχύρωσε νομικά το τέλος της στρατολόγησης 
εργατικού δυναμικού. 

Παράλληλα με την προμήθεια εργατικού δυναμικού μέσω των συμβάσεων 
έχουμε και την είσοδο εργατικού δυναμικού που έρχονται για πολιτικό άσυλο 
ή και ως οικονομικοί μετανάστες ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 

Αξίζει να σημειώσω εδώ ότι η Γερμανία πήρε και πολιτικούς πρόσφυγες από 
τη Χιλή το Βιετνάμ και την Βοσνία.  

Μία άλλη πηγή εξοικονόμησης εργατικού δυναμικού ήταν και συνεχίζει εν 
μέρει ο επαναπατρισμός των γερμανών από την πρώην Σοβιετική Ένωση οι 
λεγόμενοι «Ρουσογερμανοί». 

Πληθυσμιακά υπήρξαν μέχρι σήμερα διακυμάνσεις σε όλες τις μειονότητες 
που αναφέρω παραπάνω. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για τους 
μετανάστες του 2003 καταγράφουν τον αριθμό των 7.334.765 αν 
συμπεριλάβουμε και γερμανούς που ήταν πρώην μετανάστες ή γεννήθηκαν 
από γονείς μετανάστες τα τελευταία πέντε χρόνια, τότε ο αριθμός ξεπερνάει τα 
10.000.000. 
 
 
Νομικό Καθεστώς των Μεταναστών στη Γερμανία 

Μέχρι το έτος 1998 το νομικό πλαίσιο που καθόριζε την παρουσία και 
δραστηριότητα του μετανάστη στη Γερμανία ήταν ο λεγόμενος «Νόμος περί 
αλλοδαπών» (Ausländergesetz). 

Αυτός ο νόμος δεν περιέγραφε δικαιώματα του μετανάστη, αλλά υποχρεώσεις 
απαγορεύσεις και περιορισμούς.  

Στο σύνολό του σχεδόν ήταν ο ίδιος νόμος που χρησιμοποιούσε η ναζιστική 
κυβέρνηση από το 1933 έως το 1945 με την επωνυμία «Νόμος των ξένων» 
(Femdengesetz). 

Ο αλλοδαπός δεν ήταν πλέον ο ξένος εργάτης (Fremdarbeiter) αλλά ο 
φιλοξενούμενος εργάτης (Gastarbeiter). Έπρεπε αρχικά κάθε χρόνο, 
αργότερα κάθε δύο, πέντε κλπ χρόνια, να υποβάλλει στην αστυνομία 
αλλοδαπών αίτηση για άδεια παραμονής.  

Το ίδιο και στα γραφεία ευρέσεως εργασίας για άδεια εργασίας.  

Αν και δεν εφαρμόστηκε ποτέ, υπήρχε παράγραφος στον νόμο που 
απαγόρευε την συγκέντρωση πολλών αλλοδαπών. Παντού προτεραιότητα 
είχαν οι Γερμανοί ή οι πολίτες της Ε. Ε. και έπειτα οι μετανάστες, ιδιαίτερα στα 
γραφεία ευρέσεως εργασίας ήταν αυτή η παράγραφος αισθητή και πολλές 
φορές απάνθρωπη.  

Φιλοσοφία του νόμου ήταν η αστυνόμευση των μεταναστών, «γιατί 
μπορούσαν να είναι επικίνδυνοι στην γερμανική κοινωνία». 

Ο νόμος περιέγραφε λεπτομερώς τους λόγους απέλασης του μετανάστη. 
Παράλληλα, έπρεπε να εφαρμόζεται από τα κρατίδια που εξέδιδαν και τα 
διατάγματα για την εφαρμογή από τις υπηρεσίες τους, ιδιαίτερα από την 
αστυνομία αλλοδαπών.  
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Μεταναστευτική Πολιτική της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των 
Ομόσπονδων Κρατών 

Η μεταναστευτική πολιτική των γερμανικών κυβερνήσεων μετά τον πόλεμο 
ήταν αντιφατική γιατί προς τα έξω υποστήριζε την κοινωνική ένταξη των 
μεταναστών στην γερμανική κοινωνία, στην πράξη όμως είχε ένα νομοθετικό 
πλαίσιο σαν αυτό που προαναφέραμε.  

Η αντιφατικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της μετανάστευσης 
αποδεικνύεται και από την απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης να αναθέσει 
την κοινωνική υποστήριξη των μεταναστών στους φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς όπως φαίνεται στην παραπάνω ταμπέλα.  

Σήμερα, δεδομένου ότι το κοινωνικό κράτος στη Γερμανία είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα και με την ύπαρξη του ομοσπονδιακού νόμου 
περί κοινωνικής πρόνοιας (BSHG), υπάρχει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας 
των πολιτών, σχετικά πυκνό.  

Το κοινωνικό δίχτυ εφαρμόζονταν μόνο για γερμανούς και απόκλειε τους 
μετανάστες σχεδόν παντελώς από τις κοινωνικές παροχές η λήψη των 
οποίων ήταν και λόγος απέλασης. 

Το άκρον άωτον του παραλογισμού του νόμου περί αλλοδαπών, ήταν η 
ελευθερία εφαρμογής του από τους εκάστοτε υπαλλήλους των ανάλογων 
υπηρεσιών.  

Όλα λοιπόν τα χρόνια από το 1945 μέχρι και το 1998 υπήρχε ένα μωσαϊκό 
διαταγμάτων από τα κρατίδια, ανάλογα με τις πολιτικές δυνάμεις που ήταν 
στην εξουσία, που εφήρμοζαν οι υπάλληλοι σύμφωνα με την κρίση τους, π.χ. 
η Βαυαρία, είχε το πιο περιορισμένο διάταγμα, η δε Βεστφαλία και για πολλά 
χρόνια η Έσση το πιο προοδευτικό. 

Η πρώτη περίοδος μέχρι την πολιτική εναλλαγή και τον πρώτο μεγάλο 
συνασπισμό Σοσιαλδημοκρατών το 1966, χαρακτηρίζεται σαν περίοδος 
απομόνωσης των μεταναστών χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και κοινωνικές 
εξάρσεις λόγω της οικονομικής ευημερίας.  

Οι μετανάστες ήταν ενσωματωμένοι στην παραγωγή, σχεδόν σε όλους τους 
κλάδους, ιδιαίτερα στην βαριά βιομηχανία χωρίς δραστηριότητες στον 
κοινωνικό ιστό της Γερμανίας.  

Η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος από το 1966 έως το 1982, που αρχίζουν 
οι συζητήσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την περαιτέρω διαμόρφωση 
πολιτικής ενσωμάτωσης ή εναλλαγής (Rotation=περιοδική μετανάστευση)των 
μεταναστών σύμφωνα με το ελβετικό μοντέλο. Ιδιαίτερα ο συνασπισμός των 
σοσιαλδημοκρατών και των φιλελευθέρων το 1969-1981 έβαλε τις βάσεις για 
μια ξεκάθαρη πολιτική ενσωμάτωσης, χωρίς όμως να κάνει μεταρρυθμιστικές 
παρεμβάσεις που θα επέτρεπαν την κοινωνική εξίσωση μεταναστών και 
αυτοχθόνων.  

Την περίοδο αυτή θεσπίζεται ο επιτετραμμένος της ομόσπονδης κυβέρνησης 
για θέματα μεταναστών, θεσμοθετείται η επιτροπή της ομοσπονδίας και των 
κρατιδίων, με την συμμετοχή των φιλανθρωπικών οργανισμών που είχαν 
αναλάβει την κοινωνική στήριξη των μεταναστών, των συνδικάτων και των 
εργοδοτών.  
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Στην επιτροπή αυτή επεξεργάζονται μέτρα για την ενσωμάτωση καθιερώνουν 
την χρηματοδότηση των μέτρων από κοινού Ομοσπονδία και κρατίδια, 
δημιουργούν τον φορέα οργάνωσης μαθημάτων της γερμανικής γλώσσας, 
προτείνουν δραστηριότητες με την συμμετοχή των μεταναστών σε δημοτικό 
επίπεδο και ούτω καθεξής. 

Το 1973 εκδίδεται το πρώτο Μνημόνιο του πρώτου επιτετραμμένου της 
ομόσπονδης κυβέρνησης που πρότεινε μέτρα και ιδιαίτερα παραχώρηση 
δικαιωμάτων στους μετανάστες που θα οδηγήσουν στην πραγματική ένταξη 
τους στην γερμανική κοινωνία. Την περίοδο αυτή αναπτύσσονται 
πρωτοβουλίες πολιτών και αρχίζει η αυτοοργάνωση των μεταναστών.  

Εγείρονται από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις αιτήματα για το δικαίωμα 
ψήφου στις δημοτικές εκλογές, την ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας, την 
απαγόρευση απέλασης ιδιαίτερα των νέων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 
στην Γερμανία και πολλά άλλα.  

Το 1973 είναι και το έτος της μονόπλευρης καταγγελίας όλων των συμβάσεων 
εργασίας και η απόφαση να δοθεί τέρμα στην προμήθεια εργατικού δυναμικού 
από το εξωτερικό.  

Σε επίπεδο δήμων άρχισε η οργάνωση των συμβουλευτικών επιτροπών των 
μεταναστών, με προτεινόμενα μέλη από τα κόμματα, τα συνδικάτα, τα 
βιομηχανικά επιμελητήρια και τους φιλανθρωπικούς φορείς.  

Αργότερα, θα αρχίσει από το κρατίδιο της Έσσης και την πόλη του Κάσσελ να 
ψηφίζεται η επιτροπή αλλοδαπών από τους ίδιους τους αλλοδαπούς και να 
είναι πλέον, συμβουλευτικό όργανο της δημοτικής βουλής και της δημοτικής 
διοίκησης.  

Στο ίδιο κρατίδιο θα θεσμοθετηθεί το έτος 1990 επιτροπή αλλοδαπών, θα 
συμπεριληφθεί στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και θα γίνει υποχρεωτικός 
θεσμός σε όλους του δήμους, που κατοικούν πάνω από 1000 μετανάστες.  

Η Τρίτη περίοδος 1982-1998 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως περίοδος 
στασιμότητας σύμφωνα με την ρήση του τότε καγκελάριου Κολλ «όλα θα 
έρθουν δεξιά». Είναι η περίοδος που παραιτήθηκε και η επιτετραμμένη της 
κυβέρνησης για θέματα αλλοδαπών, από αγανάκτηση για την απραξία της 
κυβέρνησης.  

Από το 1998 διανύουμε την τέταρτη περίοδο στην μεταναστευτική πολιτική 
της ομόσπονδης κυβέρνησης, που συμπίπτει και με σημαντικές ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες.  
 
 
Κοινωνική Θέση και Πολιτικά Δικαιώματα των Μεταναστών 

Ήδη από την μέχρι τώρα περιγραφή μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα 
ότι στην Γερμανία μία αρκετά μεγάλη μερίδα πολιτών θεωρούσαν και θωρούν 
τους μετανάστες ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας. Το παράδοξο είναι ότι ενώ 
οι μετανάστες είναι καταξιωμένοι στον τόπο εργασίας, εντούτοις είναι 
περισσότεροι οι άνεργοι. Στην γερμανική κοινωνία υπάρχει ακόμη σε μεγάλο 
βαθμό ο ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις, η ξενοφοβία και ο αντισημιτισμός. 

Αυτά που ζήσαμε μετά τη γερμανογερμανική ένωση το 1989-1990 δεν ήταν 
τυχαία και ουρανοκατέβατα. Οι εμπρησμοί κατοικιών πολιτικών προσφύγων 
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(Hohes werder) ή μεταναστών (Σολιγκεν) και η βία εναντίον αλλοδαπών στους 
δρόμους μεγάλων και μικρών πόλεων από νεοναζιστές, είχαν προβληματίσει 
όλο το πολιτικό φάσμα στη Γερμανία και έγιναν μια σειρά από παρεμβάσεις με 
αποκορύφωμα τις δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις:  

α. στη νομοθεσία παροχής της γερμανικής υπηκοότητας και  

β. μεταναστευτικός νόμος και ενσωμάτωση. 

Στην πρώτη μεταρρύθμιση άλλαξε τελείως το καθεστώς και από την εξ 
αίματος αρχή της καταγωγής ισχύει η αρχή του τόπου γέννησης.  

Έτσι λοιπόν όλα τα παιδιά αλλοδαπών που γεννιούνται στη Γερμανία μετά την 
1.01.2000 παίρνουν την γερμανική υπηκοότητα, οι δε υπόλοιποι μπορούν να 
ζητήσουν την υπηκοότητα και τους εγκρίνεται πιο εύκολα από πριν.  

Η δεύτερη μεταρρύθμιση θεσμοθετεί πλέον το δικαίωμα του αλλοδαπού να 
παραμείνει στη Γερμανία, αναγνωρίζεται η Γερμανία σαν χώρα 
μετανάστευσης και κατοχυρώνει μέτρα υποστήριξης για την ενσωμάτωση του 
μετανάστη στην γερμανική κοινωνία. Μ’ αυτά καλυτέρευσε η κοινωνική θέση 
του μετανάστη εν μέρει, γιατί πολιτικά δικαιώματα μπορεί  να αποκτήσει μόνο 
μέσω της γερμανικής υπηκοότητας. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση ισχύει από 
την 01.01.2003. Στον τομέα αυτό θα υπάρξει καλυτέρευση, μόνο με 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. 
 
 
Κοινωνική Ένταξη και Καθημερινότητα στον Τόπο Κατοικίας των 
Μεταναστών 

Όπως προαναφέρθηκε οι μετανάστες στη Γερμανία κατοικούν στην μεγάλη 
πλειοψηφία τους σε αστικά κέντρα και σε βιομηχανικές περιοχές. Η 
οικογενειακή σύμπτυξη έχει εδώ και χρόνια ολοκληρωθεί και η δεύτερη και 
τρίτη γενιά των μεταναστών προσπαθεί να βρει τη θέση της στον κοινωνικό 
ιστό, που ζει και δραστηριοποιείται.  

Τα προβλήματα της καθημερινότητας αρχίζουν να είναι τα ίδια με αυτά που 
έχουν όλοι στην πόλη, στο προάστιο, στη γειτονιά. Θέση στον παιδικό 
σταθμό, κοντινό σχολείο με αρκετούς δασκάλους, δουλειά, φτηνό ενοίκιο, 
καλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.  

Εδώ χρειάζονται καθημερινώς απαντήσεις από την δημοτική διοίκηση, τη 
δημοτική και συνοικιακή βουλή και όλους τους θεσμοθετημένους φορείς του 
δήμου.  

Τα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτής της καθημερινότητας είναι 
περιορισμένα, ιδιαίτερα σε συνοικίες με μεγάλο αριθμό μεταναστών.  

Οι παραλήψεις του παρελθόντος δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την 
κατάσταση. Δεν υπάρχει διαπολιτισμικά εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλα τα 
επίπεδα, οι δήμοι βρίσκονται σε οικονομικό μαρασμό και δεν διορίζουν 
προσωπικό, πολλά πράγματα επαφύονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία.  

Κάθε δήμος βρίσκει δικούς του τρόπους για να αντιμετωπίσει και να 
οργανώσει την ειρηνική συμβίωση των κατοίκων του, ανάλογα με τις ιστορικές 
καταβολές του, το είδος των προβλημάτων τον αριθμό των μεταναστών, των 
εθνικοτήτων κλπ. 
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Παραδειγματικά θα αναφερθώ στον δήμο Φραγκφούρτης που υπηρετώ τα 
τελευταία 15 χρόνια αρχικά ως πρόεδρος της επιτροπής αλλοδαπών μέχρι το 
1997 και στη συνέχεια ως δημοτικός σύμβουλος αλλά και που επαγγελματικά 
λειτουργούσα τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα της κοινωνικής εργασίας, 
αρχικά των ελλήνων μεταναστών και μετά το 1995 όλων των μεταναστών.   
 
 
Φραγκφούρτη/Μαϊν – Πολύπολιτισμικός Μητροπολιτικός Δήμος 

Η Φραγκφούρτη επί του Μαϊν έχει 650.000 κατοίκους και είναι η πέμπτη σε 
πληθυσμό πόλη της Γερμανίας. Το μερίδιο των μεταναστών είναι 171.411 
που κατάγονται από περίπου 180 χώρες. Η Φραγκφούρτη είναι η πόλη με το 
μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών στη Γερμανία είναι παγκόσμιο οικονομικό 
κέντρο με 215 γερμανικές και 175 ξένες τράπεζες, έδρα της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας καθώς και του γερμανικού χρηματιστηρίου. 

Το διεθνές εκθεσιακό κέντρο (Δημοτική εταιρία 75%) και το αεροδρόμιο 
(επίσης δημοτική εταιρία 75%) είναι παγκόσμια γνωστά και κάνουν την 
Φραγκφούρτη το σταυροδρόμι Ανατολής,  Δύσης καθώς Βορρά, Νότου. 

Χωρίς υπερβολή θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την Φραγκφούρτη ως 
το μικρότερο πολυπολιτισμικό μητροπολιτικό Δήμο στον κόσμο.  

Η Φραγκφούρτη επί του Μαϊν έχει μία ιστορία 1200 ετών με οικονομική άνθιση 
στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και εθεωρείτο από τότε η πόλη των χρημάτων και 
του εμπορίου.  

Οι κάτοικοι ήταν πάντα φιλελεύθεροι, ανεκτικοί, αλληλέγγυοι και με 
πρωτοβουλίες για κοινωφελείς δραστηριότητες.  

Πριν τον πόλεμο, στην πόλη ήταν ανεπτυγμένη μια από τις πλουσιότερες 
εβραϊκές παροικίες. 

Πάνω από 300 κοινωφελή ιδρύματα οργάνωσαν και στηρίζουν μέχρι σήμερα 
το Πανεπιστήμιο, Νοσοκομεία, γεροκομεία, Ιδρύματα Αναπήρων, Σχολεία 
κλπ. Πίσω από όλα αυτά είναι δωρητές και πολλοί παλιοί μετανάστες.  

Για την Φραγκφούρτη και τις υπηρεσίες της, δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα να 
αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό ρεύμα μεταπολεμικά. 

Ήδη πριν ενδιαφερθεί το κρατίδιο της Έσσης και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
δηλ. μεταξύ 1955-1960, υποστήριζε τους φιλανθρωπικούς φορείς και αρχικά 
την καθολική εκκλησία, να οργανώσει συμβουλευτικό σταθμό για Ιταλούς 
μετανάστες. 

Αργότερα το πρόγραμμα διευρύνθηκε για όλες τις εθνικότητες όπως 
καταγράφεται στο αρχικό σχεδιάγραμμα, με τη διαφορά πως ο δήμος της 
Φραγκφούρτης είναι σχεδόν μοναδικός στη Γερμανία που υποστηρίζει και 
οικονομικά τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, για την διοργάνωση της 
κοινωνικής μέριμνας για τους μετανάστες. 

Η εξέλιξη στη Φραγκφούρτη φυσικά δεν είναι διαφορετική από ότι στην 
υπόλοιπη ομοσπονδιακή Γερμανία, μόνο πως τα προβλήματα 
αντιμετωπίζονται πιο ανθρώπινα. 
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Η συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου με τους κοινωνικούς φορείς, τις 
πρωτοβουλίες που άρχισαν να οργανώνονται, τις αυτοοργανώσεις των 
αλλοδαπών είναι καλοπροαίρετη και εποικοδομητική. 

Ο Δήμος της Φραγκφούρτης είναι ο μοναδικός στη Γερμανία με την απόφαση 
που πήρε η υπηρεσία ανηλίκων το 1974, να εμπιστευθεί τον τομέα της 
κοινωνικής εργασίας για τους ανήλικους που έφταναν στα δικαστήρια 
ανηλίκων, στους κοινωνικούς συμβουλευτικούς σταθμούς των μεταναστών.   

Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι σήμερα για τους Έλληνες, Ιταλούς, Ισπανούς και 
Πορτογάλους.  

Παράλληλα οι υπηρεσίες κοινωνικών υποθέσεων, νεολαίας, πολιτισμού, 
αθλητισμού, Λαϊκού Πανεπιστημίου συνχρηματοδοτούν προγράμματα και 
πρωτοβουλίες των αυτοοργανώσεων των μεταναστών και άλλων 
ενδιαφερομένων.    

Η γενικότερη κατάσταση στη Γερμανία με την στασιμότητα από πλευράς 
Ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι το 1998, οι απαιτήσεις των προοδευτικών 
δυνάμεων για ίσα δικαιώματα των μεταναστών με τη ντόπια κοινωνία, ή όλο 
και αυξανόμενη νέα γενιά με προβλήματα μάθησης και επαγγελματικής 
κατάρτισης επηρέαζε όλο και περισσότερο την ειρηνική συμβίωση των 
κατοίκων. Τα φαινόμενα εγκληματικότητας, ξενοφοβίας και διακρίσεων 
έπρεπε να τα αντιμετωπίσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η Φραγκφούρτη το 
προσπάθησε.  
 
 
Η Σημερινή Κατάσταση – Προγράμματα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 

Βρισκόμαστε στο 1989 όταν στην Φραγκφούρτη την διοίκηση του Δήμου 
αναλαμβάνει ένας κοκκινοπράσινος συνασπισμός (σοσιαλδημοκράτες και 
πράσινοι). Στις προτεραιότητες της δημοτικής πολιτικής μπήκε το θέμα της 
πλήρους ενσωμάτωσης των μεταναστών, στα πλαίσια των θεσμικών 
δυνατοτήτων του Δήμου.  

Προκειμένου να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα και να ληφθούν μέτρα, το πρώτο 
βήμα ήταν η δημιουργία μιας δημοτικής διοικητικής μονάδας με αρμοδιότητες, 
προϋπολογισμό, προσωπικό, υπό την αιγίδα του δημοτικού συμβουλίου (δημ. 
Κυβερνείο) και την καθοδήγηση ενός αντιδημάρχου. 

Έτσι δημιουργείται το 1989 η μοναδική τότε στην Γερμανία δημοτική υπηρεσία 
πολυπολιτισμικών υποθέσεων με 10 οργανωτικές θέσεις και με υπεύθυνο 
αντιδήμαρχο τον σημερινό ευρωβουλευτή των πρασίνων κ. Κονμπεντιτ. 

Η κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα της δημοτικής υπηρεσίας είναι σήμερα η αμέριστη 
υποστήριξη μιας ειρηνικής συνύπαρξης όλων των διαφορετικών εθνικοτήτων, 
των κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων και η έμπρακτη προώθηση της 
ενσωμάτωσης τους στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Η υπηρεσία γνωμοδοτεί 
με το εξειδικευμένο προσωπικό της για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από 
άλλες υπηρεσίες του δήμου για θέματα πολυπολιτισμικού ενδιαφέροντος.  

Είναι κατ εξοχή αρμόδια υπηρεσία παραπόνων και διαμεσολάβησης για 
επίλυση προβλημάτων ανάμεσα στους μετανάστες και τις διάφορες υπηρεσίες 
του δήμου ή διαφορές γειτόνων ομάδων νέων κλπ. είναι δηλαδή ένα είδος 
συνηγόρου του πολίτη.  
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Η υπηρεσία άρχισε την δουλειά της εισάγοντας πολλές καινοτομίες π.χ. το 
προσωπικό ήταν μικτό, αλλοδαποί γερμανοί, όλοι όμως είχαν εμπειρία στα 
μεταναστευτικά προβλήματα. 

Προκειμένου να αποκτήσει συμμάχους στη δημοτική βουλή, αλλά και την 
ανάλογη πρόσβαση στις διάφορες εθνικότητες επεξεργάστηκε το καταστατικό 
και διοργάνωσε τις εκλογές για την πρώτη επιτροπή αλλοδαπών με μεγάλη 
επιτυχία.  

Οργάνωσε σε πρώτη φάση συζητήσεις με το προσωπικό των 
συμβουλευτικών σταθμών, με αντιπροσώπους των αυτοοργανώσεων, 
κατέγραψε τον προβληματισμό και έθεσε προτεραιότητες.  

Οι παρεμβάσεις της στις άλλες υπηρεσίες του δήμου ,ήταν μεγάλης σημασίας 
γιατί μπορούσε από θέση ισχύος να αντιμετωπίσει υπαλλήλους που δεν ήταν 
και ιδιαίτερα φιλικοί απέναντι στους μετανάστες.  

Η δημοτική βουλή και το δημοτικό κυβερνείο αναγνώριζε πλήρως την 
διϋπηρεσιακή δραστηριότητα της, εξάλλου αυτός ήταν και ο λόγος που 
οργανώθηκε.  

Σήμερα, είναι πλέον μια καταξιωμένη δημοτική υπηρεσία, με μια σειρά από 
προγράμματα και δραστηριότητες, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. 

Μερικά από τα προγράμματα που είχαν αξιόλογη απήχηση στους μετανάστες 
του δήμου μας είναι: 

 Το πρόγραμμα «ΞΕΝΟΣ» (ζούμε και εργαζόμαστε στην πολυχρωμία) που 
συνχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και σκοπό είχε την ευαισθητοποίηση 
των υπηρεσιών του δήμου και των εργοταξίων να συμπεριλάβουν στους 
μαθητευόμενους τους και μεταναστόπουλα και να κάνουν το απαιτούμενο 
διαπολιτισμικό άνοιγμα.  

 Το πρόγραμμα «Mama lehrnt Deutsh, Papa auch» Η μάνα μαθαίνει 
γερμανικά αλλά και ο πατέρας! 

Πρόγραμμα για μητέρες, με δυνατότητα την ώρα του μαθήματος να 
απασχολούν τα παιδιά τους εξειδικευμένοι βρεφοκόμοι ή νηπιαγωγοί. 

 Το πρόγραμμα των συνοικιακών επιτροπών πρόληψης. Αυτό το 
πρόγραμμα οργανώθηκε και έχει θετικά αποτελέσματα, σαν απάντηση 
στην μεγάλη έξαρση μετά την γερμανογερμανική ένωση. – 
Οργανόγραμμα στο παράστημα. 

 Πρόγραμμα συζητήσεων στους χώρους των αυτοοργανώσεων ιδιαίτερα 
στα Τζαμιά με θέματα που καθορίζουν οι οργανώσεις.  

 Πρόγραμμα υποστήριξης αλλοδαπών εργοδοτών, να δημιουργήσουν 
θέσεις μαθητείας για νέους. 

 Υποστήριξη του παγγερμανικού προγράμματος «κοινωνική πόλη», με 
δραστηριότητες στις διάφορες συνοικίες σε συνεργασία με τους εκεί 
επιτετραμένους. Το πρόγραμμα «Soziale Stadt» =κοινωνική πόλη είναι η 
προσπάθεια των μεγάλων ιδιαίτερα αστικών κέντρων να προλάβουν την 
κοινωνική εξαθλίωση συνοικιών, την γκετοποίηση πληθυσμιακών 
ομάδων, την δημιουργία παράλληλων κοινοτήτων (κοινωνιών) και την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Είναι η απάντηση στην 
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συνεχιζόμενη ανεργία και την παρουσία των μεταναστών ιδιαίτερα των 
οικονομικών που συρρέουν τα τελευταία χρόνια.  

Χρηματοδοτείται από τον Ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, τα επί μέρους 
κρατίδια και τους δήμους, που με αίτηση τους θέλουν να συμπεριληφθούν.  

Το πρόγραμμα προβλέπει πολλαπλές δραστηριότητες που καθορίζονται από 
τους δήμους σύμφωνα με τις ανάγκες τους.  

Αυτά είναι μερικά από τα μέτρα και τα προγράμματα της πολυπολυτισμικής 
υπηρεσίας της Φραγκφούρτης, η οποία επί χρόνια ήταν σε όλη τη Γερμανία  
μοναδική στο είδος της. Εντωμεταξύ το έχουν υιοθετήσει σαν το μοντέλο της 
Φραγκφούρτης, πάρα πολλές πόλεις και δήμοι στη Γερμανία αλλά ακόμη και 
στο εξωτερικό.  

Οι δραστηριότητες και η πρόοδος της υπηρεσίας καταγράφονται και 
παρουσιάζονται με την έκθεση ενσωμάτωσης, στη δημοτική βουλή μία φορά 
τον χρόνο.  
 
 
Γενικές Σκέψεις για μια Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική. 

Είναι πλέον σε όλους γνωστό ότι η μετανάστευση προς την Ευρώπη δεν ήταν 
παροδικό φαινόμενο. Οικονομολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες και κοινωνιολόγοι 
είχαν προ πολλού προβλέψει αυτές τις πληθυσμιακές μετακινήσεις που 
αρχικά ήταν από την περιφέρεια της Ευρώπης προς το κέντρο και σήμερα 
έξω από την Ευρώπη προς όλη την Ευρώπη. Πρώην χώρες που 
τροφοδοτούσαν την μετανάστευση, όπως η Ελλάδα Ιταλία και η Ισπανία 
σήμερα απασχολούν μεγάλο αριθμό μεταναστών.  

Η Ε. Ε. έχει θεσπίσει από την πρώτη στιγμή μέτρα, για την ίση μεταχείριση 
των ευρωπολιτών σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον οικονομικό 
εργασιακό τομέα. 

Με την σύμβαση του Μάστριχ έβαλε τις βάσεις για την επίτευξη του τελικού 
στόχου, δηλαδή την πολιτική ένωση. Σε αυτά τα πλαίσια και δεδομένης της 
ύπαρξης μεταναστών σε όλες τις χώρες των 15 (πριν την τελευταία 
διεύρυνση) πρέπει η Ε. Ε. να θεσπίσει κανόνες που θα κατοχυρώνουν ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις στους νόμιμους μετανάστες τρίτων χωρών. 
Παράλληλα στην Ευρώπη αναβαθμίζεται η περιφέρεια και πολλά 
προγράμματα υπηρετούν την περιφερειακή ανάπτυξη, των ευρωπαϊκών 
πλέον περιφερειών. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων 
σε αυτή την πορεία πρέπει να είναι καταλυτικός. 

Η διαδικτύωση της ευρωπαϊκής τοπικής αυτοδιοίκησης προς το παρόν, δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Γι αυτό η Ε. Ε. 
πρέπει να προχωρήσει με πιο γρήγορο ρυθμό και να εκδώσει τις ανάλογες 
οδηγίες στα πλαίσια του προγράμματος που συνέταξε, μετά τις αποφάσεις 
στη σύνοδο κορυφής στο Τέμπερε τον Οκτώβριο του 1999. 

Μάστριχτ – Άμστερνταμ – Τέμπερε είναι σταθμοί για την ευρωπαϊκή 
μεταναστευτική πολιτική. Οι χώρες μέλη, είναι δύσκολο να κατοχυρώσουν τα 
δικαιώματα των μεταναστών, γι αυτό επιβάλλεται η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
που όπως μέχρι τώρα αποδείχτηκε αποτελεσματική.  
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Οι κοινοτικές οδηγίες σε θέματα παιδείας κοινωνικής υποστήριξης, κατά των 
διακρίσεων και πολλές άλλες βοήθησαν τα μέγιστα. Καιρός λοιπόν να 
θεσπιστούν πανευρωπαϊκά νομικά κατοχυρωμένα μέτρα, που θα 
αναγνωρίζουν στους μετανάστες, τουλάχιστον στο επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης όλα τα πολιτικά δικαιώματα.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να χρηματοδοτηθεί στο βαθμό που θα μπορεί 
να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις μιας πολυπολιτισμικής πόλης και να 
εκπονήσει προγράμματα που θα βελτιώσουν τη δημόσια εικόνα στις συνοικίες 
των πόλεων, θα καταπολεμήσουν την επιθετικότητα, που θα αναπτύξουν τη 
συμμετοχή όλων των πολιτών στα δρώμενα στη γειτονιά, τη συνοικία, το 
δήμο, την περιφέρεια.  

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να διευρυνθούν σε όλους τους τομείς 
δραστηριοτήτων της αυτοδιοίκησης και οι διακρατικές συνεργασίες να 
πολλαπλασιαστούν.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση υλοποιώντας τέτοια προγράμματα, ενδυναμώνει τους 
μετανάστες και τους δημότες της γενικά στην αυτοβοήθεια, την προσωπική 
ευθύνη στο περιβάλλον της κατοικίας, στο αθλητικό κέντρο, στο πάρκο, στο 
σχολείο και ούτω καθεξής. 

Οι τοπικοί άρχοντες κάνουν πολιτική όχι για τους πολίτες αλλά με τους 
πολίτες. Σε αυτό το χώρο πιστεύω ακράδαντα ότι συμφωνούμε πως η 
Δημοκρατία είναι αδιαίρετη, είναι ανθρώπινο δικαίωμα και δεν χωρούν 
αποκλεισμοί.  

 

Σ’ αυτό το πνεύμα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την πολιτική και κοινωνική 
ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες σαν επένδυση για ένα κοινό 
μέλλον, γιατί όχι το ευρωπαϊκό.  
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