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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η Γερμανία από την γεωγραφική της θέση στην κεντρική Ευρώπη είναι μία 
χώρα με μεγάλη ιστορία στο θέμα των μεταναστών. Είναι η χώρα σταυροδρόμι 
στις μετακινήσεις ανθρώπων από ανατολή προς δύση και από βορρά προς 
νότο. 

Ιδιαίτερα την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης και της εξέλιξης της 
βαριάς βιομηχανίας στην παραγωγή σιδήρου και άνθρακα χρειάστηκαν 
εργατικά χέρια που ήρθαν ως επί το πλείστον από την Πολωνία στην 
βιομηχανική περιοχή του Ρουρ (Ρηνανία - Βεστφαλία ). 

Στην σημερινή μας εισήγηση όμως δεν θα διαπραγματευθούμε την κοινωνική 
ενσωμάτωση των αλλοδαπών της Φραγκφούρτης πριν το δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο, αλλά την περίοδο μετά το 1945 και ιδικά μετά το 1955 όταν 
υπεγράφη και η πρώτη σύμβαση εργατικού δυναμικού από την Ιταλία και την 
ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας.  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Σε όλους μας είναι γνωστά τα αποτελέσματα του δεύτερου παγκοσμίου 
πολέμου με την κατάληψη της ναζιστικής Γερμανίας το 1945, από τις δυνάμεις 
κατοχής Αμερικής Γαλλίας Αγγλίας και Ρωσίας.  

Η συμφωνία της Γιάλτας καθόρισε και τις ζώνες επιρροής των συμμαχικών 
δυνάμεων απόρροια της οποίας ήταν η δημιουργία των δύο γερμανικών 
κρατών DDR –Λαϊκή Γερμανική Δημοκρατία και της BRD – Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας.  

Η εξέλιξη των δύο μέχρι το 1989 γερμανικών κρατών είναι γνωστή.  

Επί του παρόντος θα μας απασχολήσει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία  της 
Γερμανίας που απέκτησε πολύ γρήγορα κρατική οντότητα και άρχισε την 
ανοικοδόμηση σχεδόν μετά το 1946. 

Ήταν αυτονόητο ότι ο πόλεμος άφησε πίσω καμένη γη και ο ρυθμός 
ανάπτυξης του κατεστραμμένου κράτους χρειάζονταν εργατικά χέρια που 
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έλλειπαν. Τα πρώτα χρόνια είχαμε την αναπλήρωση από τα ανατολικά και 
ιδιαίτερα από την ζώνη επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης που ακολούθησε τον 
δρόμο του υπαρκτού σοσιαλισμού με την προγραμματισμένη (κρατική) 
οικονομία.  

Γνωστό είναι επίσης ότι προκειμένου να σταματήσει η μετακίνηση εργατικού 
δυναμικού από ανατολάς, έκλεισαν τα γερμανογερμανικά σύνορα και χτίσθηκε 
το «τείχος της ντροπής» στο Βερολίνο.  

Αυτή η εξέλιξη οδήγησε την ομοσπονδιακή Γερμανία να ανατρέξει σε άλλους 
τρόπους και μεθόδους για να αναπληρώσει τα απαιτούμενα εργατικά χέρια.  

Η απαρχή «προμήθειας» εργατικού δυναμικού με συμβάσεις εργασίας, έγινε 
με την Ιταλία και συνέχισε με τα κράτη που αναφέρονται στον κατάλογο που 
ακολουθεί: 

Το γερμανικό οικονομικό θαύμα αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Η Ευρώπη 
ανασυγκροτείται και μετά την συμφωνία του χάλυβα και του άνθρακα (Montan 
Union) Ιταλία – Γαλλία – κάτω χώρες Γερμανία – Αγγλία, συγκροτείται με τα 
συμβόλαια της Ρώμης των 6 η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά (EWG). Η ομόσπονδη 
Γερμανία είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης και δεν θα 
αποτελέσει ποτέ πλέον κίνδυνο.  

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  

Οι συμβάσεις στο σύνολο τους κατοχυρώνουν πλήρως τα εργασιακά 
ασφαλιστικά δικαιώματα των εργατών.   

Τα ανανεωμένα γερμανικά συνδικάτα (DGB), φρόντισαν να μην 
χρησιμοποιηθούν οι ξένοι εργάτες ως μοχλός πίεσης μισθών και ημερομισθίων 
και για να δώσουν την συγκατάθεση τους για τις συμβάσεις, απαίτησαν οι 
αλλοδαποί εργάτες να είναι πλήρως ενσωματωμένοι στα εργοστάσια με τα ίδια 
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δικαιώματα των γερμανών εργατών, στα εργοστασιακά συμβούλια, στα 
συνδικαλιστικά όργανα κ.λ.π.  

Από την άλλη το καθεστώς που διέπει την κοινωνική υπόσταση τους, είναι 
σχεδόν ανύπαρκτο και στηρίζεται σε μια εν μέρει αναθεωρημένη αστυνομική 
νομοθεσία της ναζιστικής Γερμανίας. 

Στις διατάξεις του ονομαζόμενου νόμου περί αλλοδαπών, συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι απαγορεύσεις και οι προϋποθέσεις για την παραμονή και εργασία των 
επισκεπτών εργατών (Gastarbeiter), αντί των ξένων εργατών (Fremdarbeiter). 

Σπουδαιότερη των απαγορεύσεων ήταν η μη ελεύθερη επιλογή εργοδότη, η 
απαγόρευση της συγκέντρωσης, η απαγόρευση της ελεύθερης εξάσκησης 
επαγγέλματος, η απαγόρευση παροχής κοινωνικού βοηθήματος κλπ.  

Η απέλαση από την Γερμανία ήταν το πιο εύκολο που μπορούσε να συμβεί με 
απόφαση κάθε τοπικής υπηρεσίας – αστυνομίας – αλλοδαπών. 

Βάση του παραπάνω πλαισίου, μπορούσαν τα κρατίδια να εκδώσουν τις 
διατάξεις για το κρατίδιο τους, που ήταν δεσμευτική για την πολιτική των 
δήμων.  

Η βασική φιλοσοφία πίσω από τις διατάξεις καταστολής, θα έλεγε κανείς είναι 
ότι ο αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για την τοπική κοινωνία και πρέπει να 
εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα της.  

Το ότι δεν συνέβησαν έκτροπα το οφείλουμε στα γερμανικά συνδικάτα και τις 
προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις της Γερμανίας.  

Ακόμη και για την κοινωνική προστασία των αλλοδαπών το κράτος 
παραχώρησε την οργάνωση της στους φιλανθρωπικούς οργανισμούς και 
μάλιστα ανά εθνικότητα στον καθένα δηλ. Ιταλούς, ισπανούς και Πορτογάλους  
(99% καθολικοί) στο καθολικό φιλανθρωπικό ίδρυμα Κάριτας (Caritas 
verband), τους Έλληνες (ορθόδοξοι) στο ευαγγελικό φιλανθρωπικό ίδρυμα 
Ευαγγελική Διακονία (Diakonisches Werk) και τους Τούρκους – Μαροκάνους – 
Τυνησίους και Γιουγκοσλάβους στο φιλανθρωπικό ίδρυμα εργατών 
(Arbeiterwohlfahrt).  

Το καθεστώς αυτό ίσχυε σχεδόν μέχρι το 2004. 

Η χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών ήταν διμερής, από το 
ομοσπονδιακό γραφείο εργασίας και τα κρατίδια. Πολλοί δήμοι όμως 
συνέβαλαν εθελοντικά, όπως η Φραγκφούρτης.  

Ο τρόπος και τα προγράμματα καθορίζονταν στην ομοσπονδιακή επιτροπή 
αλλοδαπών, όπου συμμετείχαν αντιπρόσωποι του ομοσπονδιακού 
Υπουργείου εργασίας των συνδικάτων των εργοδοτών και των φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων.   

Συγκροτημένη ομοσπονδιακή πολιτική ενσωμάτωσης δεν υπήρχε. Τα 
κρατίδια και οι Δήμοι ανάλογα με την πίεση και το ποσοστό των 
αλλοδαπών αλλά και την επίδραση προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων, 
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εφήρμοζαν μέτρα που θεωρούσαν σωστά για την κοινωνική 
ενσωμάτωση αλλοδαπών.  

Το 1967, παρατηρήθηκε η πρώτη  μικρή οικονομική κρίση στη Γερμανία και 
φούντωσε η  συζήτηση για μαζική απέλαση των αλλοδαπών, για όλα τα 
προβλήματα ανεργίας, εγκληματικότητας κλπ. οι αλλοδαποί ήταν ο 
αποδιοπομπαίος τράγος. 

Ακροδεξιά, νεοναζιστικά στοιχεία εμφανίστηκαν και μπήκαν και σε δημοτικά 
συμβούλια.  

Σε αυτό το κλίμα, άρχισε να συνειδητοποιεί η πολιτική ηγεσία ότι το πολιτικό 
κενό που βασίζονταν στην προσωρινότητα των μεταναστών ήταν λάθος 
επιλογή. Ο συγγραφέας Max Fritsch είπε τότε το περίφημο, «φωνάξαμε 
εργάτες και ήρθαν άνθρωποι». 

Το 1973, η Γερμανία πάγωσε μονόπλευρα όλες τις συμβάσεις πρόσληψης 
αλλοδαπών και δειλά – δειλά, άρχισαν να αναγνωρίζονται οι μετανάστες ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας.  

Εν τούτοις η θεσμοθέτηση δικαιωμάτων δεν προχωράει, οι απαιτήσεις για 
αλλαγή της νομοθεσίας, για την απόκτηση της υπηκοότητας, ιδιαίτερα για τα 
παιδιά των μεταναστών που γεννιόνταν στη Γερμανία, δεν εισακούονται. 

Ένας μεταναστευτικός νόμος που καθορίζει υποχρεώσεις και δικαιώματα, δεν 
βρίσκει έδαφος στην πολιτική πλειοψηφία. 

Ένας τρίτος σταθμός στην πορεία του μεταναστευτικού κινήματος στη 
Γερμανία είναι η προσπάθεια του φιλελεύθερου σοσιαλδημοκρατικού 
συνασπισμού να προχωρήσει σε θεσμοθετημένη πολιτική ενσωμάτωσης των 
μεταναστών.  

Το πρώτο βήμα ήταν η θεσμοθέτηση ομοσπονδιακού επιτετραμμένου  για 
θέματα μεταναστών και ο διορισμός του πρώην πρωθυπουργού της Ρηνανίας  
Βεστφαλίας Heinz Kuhn, το 1978.  

Το 1979, έχουμε την πρώτη έκθεση για την κατάσταση των μεταναστών και τις 
προτάσεις για την πορεία της ενσωμάτωσης τους στη γερμανική κοινωνία. 

Παράλληλα θεσμοθετείται και η ένωση γλώσσας „Sprachverband“ με σκοπό τη 
χρηματοδότηση της εκμάθησης της γερμανικής σε όλα τα επίπεδα.  

Την οργάνωση ανέλαβαν τα κατά τόπους λαϊκά πανεπιστήμια, τα 
φιλανθρωπικά ιδρύματα αλλά και πρωτοβουλίες πολιτών. 

Οι προτάσεις Kuhn περιλάμβαναν τη διευκόλυνση απόκτησης της γερμανικής 
υπηκοότητας στους ηλικιωμένους, τη χορήγηση της σε όλα τα νεογέννητα 
αλλοδαπά παιδιά, την χορήγηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, την άμεση εκπαίδευση αλλοδαπών νηπιαγωγών και 
δασκάλων. Αυτά και πολλά άλλα παρέμεναν ανεκπλήρωτα αφού έσπασε ο 
κυβερνητικός συνασπισμός των φιλελευθέρων και σοσιαλδημοκρατών μέχρι 
το 1998, που στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχουμε την συνεργασία των 
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πρασίνων και των σοσιαλδημοκρατών. Εδώ αρχίζει η νέα εποχή για τους 
μετανάστες στη Γερμανία.   

Αμέσως αναγνωρίζεται, σαν πρώτο βήμα, θεσμοθετημένα πλέον η Γερμανία  
ως χώρα μετανάστευσης. Άμεσα προωθήθηκε η αλλαγή του νόμου για την 
απόκτηση της υπηκοότητας και αναγνωρίστηκε το δικαίωμα στην γερμανική 
υπηκοότητα με αρχή τον τόπο γέννησης και όχι τη φυλετική προέλευση, 
που ίσχυε. Αυτό τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2000. 

Παράλληλα σε μια πλατιά συζήτηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδιαίτερα 
τις οργανώσεις των αλλοδαπών, προετοιμάστηκε ο ομοσπονδιακός νόμος 
παραμονής και μετανάστευσης, που κατοχυρώνει τα δικαιώματα των 
αλλοδαπών και προβλέπει μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση, με πηγές 
χρηματοδότησης και πλαίσιο δικαιοδοσίας της ομοσπονδίας των κρατιδίων και 
των δήμων.  

Ο νόμος μπήκε σε εφαρμογή την 01.01.2005. 

Σήμερα στη Γερμανία με την αύξηση των οικονομικών μεταναστών, των 
γεννήσεων, της γερμανογερμανικής ένωσης και της ευρωπαϊκής διεύρυνσης 
έχουμε συνολικά 6.751.002 μεταναστών. 
 
Πίνακας 1 Αλλοδαποί στη Γερμανία σύμφωνα με την ηλικία, το φύλλο και γεννηθέντων 
στη Γερμανία 

Ηλικία 
Αλλοδαποί 

έως 6 
6 έως 

18 
18 έως 

65 
Άνω 
των 65 

Σύνολο 

Σύνολο 187.434 906.170 5.171.359 486.039 6.751.002
Άνδρες 97.647 466.262 2.640.334 274.183 3.478.426
Γυναίκες 89.787 439.908 2.531.025 211.856 3.272.576
% 2,8 13,4 76,6 7,2 100

Σύνολο 150.421 625.111 576.387 12.515 1.364.434Γεννήθηκαν 
στη 
Γερμανία % 80,3 69,0 11,1 2,6 20,2

Είναι κοινό μυστικό το γεγονός πως η κοινωνική ενσωμάτωση των αλλοδαπών 
αρχίζει και τελειώνει στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Εδώ που η καθημερινότητα είναι για όλους η ίδια, εδώ  που ο παιδικός 
σταθμός, το σχολείο, το νοσοκομείο, το γραφείο εργασίας η γειτονιά, το τραμ 
κλπ είναι το ίδιο για όλους. 

Για να μπορεί όμως η Τ. Α. να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, χρειάζεται το 
νομικό πλαίσιο και την πολιτική των κεντρικών κυβερνήσεων.  

Σήμερα μπορούμε για την Γερμανία να είμαστε σίγουροι για αυτά και για το 
δρόμο που άνοιξαν οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ –ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Φραγκφούρτη είναι μία πόλη με μεγάλη ιστορία σε θέματα αλλοδαπών. 
Ήταν και είναι το σταυροδρόμι στην κεντρική Ευρώπη με διεθνή έκθεση από το 
1160, με έκθεση βιβλίου από το 1480, με διεθνή τράπεζα από το 1400, με την 
πρώτη προσπάθεια για μια γερμανική δημοκρατία με την παγγερμανική 
εθνοσυνέλευση στην εκκλησία του Απ. Παύλου το 1848, που δυστυχώς 
απέτυχε απέναντι στην τότε αντίδραση των μικροφεουδαρχών.  

Στην Φραγκφούρτη αναπτύχθηκε και άνθισε μία μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. Η 
Φραγκφούρτη είχε πάντα κέντρο διεθνούς εμπορίου και ήταν φημισμένη για 
τον φιλελεύθερο πληθυσμό της και την πολυπολιτισμική διάρθρωση του. 

Ασφαλώς και η Φραγκφούρτη δεν έμεινε ανέπαφη στην περίοδο της χιτλερικής 
κατοχής, με τη σχεδόν ολοκληρωτική  καταστροφή του εβραϊκού πληθυσμού 
και όλων των άλλων εθνικοτήτων. 

Στα χρόνια του πολέμου ήταν και στη Φραγκφούρτη καταναγκαστικοί εργάτες, 
ιδιαίτερα από την Πολωνία. 

Μετά την απελευθέρωση, στη Φραγκφούρτη είχαμε το κέντρο της διοίκησης 
των αμερικανικών στρατευμάτων, με σχεδόν 50.000 στρατιώτες . 

Σήμερα η Φραγκφούρτη έχει περίπου 650.000 πληθυσμό και από αυτούς 
οι 164.000 χωρίς γερμανικό διαβατήριο. Αν υπολογίσει κανείς τις 
γεννήσεις μετά το 2000 και τους πολιτογραφημένους, φτάνουν τις 
250.000 από 170 εθνικότητες. 

Η Φραγκφούρτη θεωρείται η πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό 
αλλοδαπών, χωρίς να παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα.   
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Πίνακας 2 Πληθυσμός Φραγκφούρτης από το 1980 σύμφωνα με το φύλλο και την 
εθνικότητα 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Γερμανοί Αλλοδαποί 
Έτος 

absolut   ln%   % 

1980 631.287 297.885 333 402 52,8 496 206 135.081 21,4 

1981 626 947 295.681 331.266 52,8 488.576 138 371 22,1 

1982 621 437 292.190 329 247 53,0 484.916 136.521 22,0 

1983 614.739 288.375 326 364 53,1 480 492 134.247 21,8 

1984 612.061 287 175 324 886 53,1 478 456 133 605 21,8 

1985 613 588 288.364 325 224 53,0 477 009 136 579 22,3 

1986 615 177 289 089 326 088 53,0 475.397 139.780 22,7 

1987 621 379 295 008 326 371 52,5 492 396 128.983 20,8 

1988 622 541 296 204 326.337 52,4 487 578 134.963 21,7 

1989 627.531 299.219 328.312 52,3 485 889 141 642 22,6 

1990 634 357 304 037 330.320 52,1 484.051 150.306 23,7 

1991 648.018 312.930 335 088 51,7 481 905 166.113 25,6 

1992 660 492 321 298 339 194 51,4 476.713 183 779 27,8 

1993 658.815 319.624 339.191 51,5 472.386 186.429 28,3 

1994 654.388 316.795 337.593 51,6 468.527 185 861 28,4 

1995 653.241 316.628 336.613 51,5 465.401 187 840 28,8 

1996 652 324 316.238 336 086 51,5 465 442 186.882 28,6 

1997 649 093 315.443 333.650 51,4 464 298 184.795 28,5 

1998 650 468 317.065 333 403 51,3 464 749 185.719 28,6 

1999 646 083 315.473 330.610 51,2 465 445 180.638 28,0 

2000 650 740 318.432 332 308 51,1 469 827 180.913 27,8 

2001 646 243 316.013 330.230 51,1 474 543 171 700 26,6 

2002 650.041 318.036 332 005 51,1 478 844 171 197 26,3 

2003 652 138 318.652 333.486 51,1 483 065 169.073 25,9 

2004 654 964 320 294 334.670 51,1 488 299 166.665 25,4 

2005 651 583 318 313 333 270 51,1 490.315 161 268 24,8 

2006 662 001 324 065 337 936 51,0 497 827 164 174 24,8 
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Με πρωτοβουλία του ο Δήμος Φραγκφούρτης χρηματοδότησε προγράμματα 
κοινωνικής ενσωμάτωσης αμέσως μετά την παρουσία των πρώτων 
αλλοδαπών εργατών το 1955.  

 Οι επιδοτήσεις στα φιλανθρωπικά ιδρύματα ήταν αυτονόητες 

 Τα προγράμματα που λειτουργούσαν με την οργάνωση των ιδρυμάτων και 
μέχρι το 1989 ήταν: 

- Εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας 

- Βοήθεια των μαθητών για την κατ οίκον εργασία 

- Συμβουλευτικοί σταθμοί για όλα τα κοινωνικά προβλήματα με αλλοδαπό 
υπαλληλικό δυναμικό 

- Χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεων ως επί το πλείστον μέσω 
αλλοδαπών οργανώσεων  

- Μικροχρηματοδότήσεις σε αθλητικά σωματεία αλλοδαπών 

- Πολιτιστικές συνοικιακές εκδηλώσεις 

- Ημέρα του αλλοδαπού συμπολίτη κλπ. 

Το 1989 έχουμε και στην Φραγκφούρτη αλλαγή. Την πολιτική σκυτάλη πήραν 
οι σοσιαλδημοκράτες σε συνεργασία με τους πράσινους. 

Για τον αλλοδαπό πληθυσμό έρχονται καλύτερες μέρες.  

-- Θεσμοθετείται και οργανώνεται η δημοτική διοικητική Υπηρεσία για 
πολυπολιτισμικές υποθέσεις (AMKA) με υπεύθυνο αντιδήμαρχο και μικτό 
προσωπικό δηλ. αλλοδαπούς και γερμανούς υπαλλήλους   

Σκοποί της Υπηρεσίας είναι η ειρηνική συμβίωση όλων των δημοτών και ο 
συντονισμός μέτρων ενάντια στην ξενοφοβία, το ρατσισμό, τις διακρίσεις και 
τον αντισημιτισμό. 

Με την θεσμοθέτηση  αυτής της υπηρεσίας, η Φραγκφούρτη  είναι ο πρώτος 
δήμος στη Γερμανία που βάζει τις βάσεις για πραγματική κοινωνική 
ενσωμάτωση και το μοντέλο της Φραγκφούρτης το αντιγράφουν ο ένας μετά 
τον άλλο.  

Τα προγράμματα που προωθεί χρηματοδοτούνται με επιδοτήσεις του Δήμου, 
του κρατιδίου, της ομοσπονδίας και της Ε. Ε.  

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ήδη από το 1991 εκδίδεται ο πολυπολιτιστικός οδηγός που είναι ένα 
απαραίτητο εργαλείο στις δραστηριότητες των αλλοδαπών οργανώσεων, 
των υπηρεσιών και των πρωτοβουλιών. Το 1991 οργάνωσε τις εκλογές για 
την ανάδειξη αιρετών αλλοδαπών αντιπροσώπων 

 Η υπηρεσία είναι:  

- Ο συμβουλευτικός σταθμός για όλους και για όλα τα τεκταινόμενα στον 
τομέα της ενσωμάτωσης 

- Ο Συνήγορος του πολίτη για διαφορές  με υπηρεσίες αλλά και σε 
θέματα διακρίσεων και διαφορών στην γειτονιά. 
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- Ο Φορέας εξέτασης και έγκρισης αιτήσεων για οικονομική υποστήριξη 
αλλοδαπών συλλόγων. 

- Ο συνδιοργανωτής μεγάλων πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων, όπως η 
ετήσια διαδήλωση πολιτισμών και οι πολυπολιτισμικές εβδομάδες.  

- Ο συντονιστής στις διαθρησκευτικές συζητήσεις 

- Ο συντονιστής όλων των υπηρεσιών του δήμου, που άπτονται του 
προβληματισμού του αλλοδαπού πληθυσμού όπως:   
• Υπηρεσία αλλοδαπών  
• Υπηρεσία υγείας και κοιν. υποθέσεων  
• Υπηρεσία νεολαίας και εκπαίδευσης  
• Υπηρεσία κοινωνικής κατοικίας κλπ. 

Παράλληλα με τον επιτελικό διοικητικό και συντονιστικό χαρακτήρα της, 
διοργανώνει και προγράμματα υποστήριξης των πολιτών όπως: 

 Η μητέρα μαθαίνει γερμανικά, πρόγραμμα που μιμήθηκαν πολλοί δήμοι. 

 Πρόγραμμα διαμεσολάβησης και διευθέτησης διαφορών.  

 Υποστήριξη αλλοδαπών εργοδοτών, για την δημιουργία θέσεων μαθητείας 

 Οργάνωση μαθημάτων (Integrationskurse) ενσωμάτωσης για νέους 
μετανάστες που είναι πλέον προϋπόθεση για την παραμονή τους, 
σύμφωνα με την νομοθεσία του 2005 

 Ώρες ακρόασης γυναικών από την Αφρική, στην υπηρεσία υγείας και στην 
γλώσσα τους.  

 Ετήσια απονομή τιμητικού βραβείου ενσωμάτωσης (Integrationspreis).  

 Ετήσια εκδήλωση καλωσορίσματος των αλλοδαπών που 
πολιτογραφούνται. 

 Και  πολλά άλλα προγράμματα μικρότερης εμβέλειας 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (KAV) 

Οι δραστηριότητες της αιρετής επιτροπής αλλοδαπών, που αποτελείται από 37 
αιρετά μέλη. Είναι ένα θεσμοθετημένο για όλους τους δήμους στους οποίους 
κατοικούν πάνω από 1000 αλλοδαποί και κατοχυρωμένο στον κώδικα δήμων 
και Κοινοτήτων της Έσσης.  

Ο πρωταρχικός σκοπός του οργάνου είναι συμβουλευτικός προς τη δημοτική 
κυβέρνηση, τη δημοτική βουλή, τις δημοτικές υπηρεσίες αλλά και όλους τους 
ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς. 

Συνεργάζεται με την υπηρεσία πολυπολιτισμικών υποθέσεων, στην οποία 
υπάγεται οργανικά  το διοικητικό προσωπικό.  

Εκτός των παραπάνω καθαρά δημοτικών πολιτικών εργαλείων, για την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης των αλλοδαπών, έχουμε τους φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς που συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους, όχι πλέον για τις 
εθνότητες που είχαν αναλάβει αρχικά, αλλά για όλους τους αλλοδαπούς. 
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Στη Φραγκφούρτη επίσης υπάρχει ένας τοπικός φορέας με αξιόλογη 
δραστηριότητα στον τομέα της ενσωμάτωσης, που είναι το διεθνές 
οικογενειακό κέντρο. 

 Τα προγράμματα του είναι πολυπολιτισμικός συμβουλευτικός σταθμός για 
οικογένειες 

 Πολυπολιτισμικές ομάδες γυναικών, νέων, κοριτσιών και ηλικιωμένων 

 Ψυχοκοινωνικός συμβουλευτικός σταθμός και θεραπεία για αλλοδαπούς  

 Σχολείο παιδιών με ειδικές ανάγκες για μεταναστόπουλα κλπ. 

Στη Φραγκφούρτη έχουμε ένα σπουδαίο δίχτυ αυτοοργάνωσης των 
αλλοδαπών και πρωτοβουλιών από την κοινωνία των πολιτών, αλλά και από 
ιδρύματα κοινής ωφελείας (Stiftungen). Η Φραγκφούρτη έχει πάνω από 300 
και είναι πρώτη στη Γερμανία, με τέτοια ιδρύματα. 

Άξια λόγου είναι τα προγράμματα: 

 από το Hertie Stiftung που υποστηρίζει παιδιά αλλοδαπών με υποτροφίες 
στο γυμνάσιο  

 από το polytechnische Stiftung, με το πρόγραμμα συνοικιακοί πρεσβευτές ι 

 το γερμανικό καλοκαίρι, για παιδιά τρίτης δημοτικού με γλωσσική 
ανεπάρκεια.  

 Το πρόγραμμα υποτροφιών για γονείς και παιδιά τετάρτης και πέμπτης 
τάξης του ιδρύματος Diesterweg. 

Τελειώνοντας αυτή την εισήγηση επιθυμώ να σταθώ κριτικά και να 
διαπιστώσω ότι τα θετικά μέτρα στα οποία αναφέρθηκα και αφορούν τα 
τελευταία 10 χρόνια ήρθαν 40 χρόνια αργά. Υπεύθυνες γι αυτό είναι οι χώρες 
αποστολής, αλλά πολύ περισσότερο η χώρα υποδοχής. Η αναβίωση του 
ρατσισμού της ξενοφοβίας, του νεοναζισμού και του αντισημιτισμού μετά την 
γερμανογερμανική ένωση, που οδήγησε στα γεγονότα του Ζολιγκεν 
Χοεσβερδα και άλλων πόλεων, δεν θα ήταν δυνατή αν υπήρχε η αναγνώριση 
και η οργανωμένη πολιτική από την αρχή της μετανάστευσης.  

Η ρήση «ζητήσαμε εργάτες και ήρθαν άνθρωποι» ισχύει και σήμερα. 

Τα μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωση αλλοδαπών θεωρούνται από 
πολλούς υπεύθυνους δώρο στους αλλοδαπούς και όχι κοινωνική υποχρέωση 
για ίσες ευκαιρίες στην ζωή, όπως υπαγορεύει η Δημοκρατία, ο ανθρωπισμός 
και η κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνική ενσωμάτωση δεν πραγματοποιείται 
χωρίς τουλάχιστον το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές. Δεν νοείται 
δημοκρατία αν όλοι όσοι πληρώνουν την φορολογία τους δεν 
συναποφασίζουν.  

Σε αυτό το πνεύμα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί μία ευρωπαϊκή πολιτική 
μεταναστών και όχι στη φιλοσοφία που διέπει την τελευταία απόφαση της Ε.Ε. 
για την συμφωνία κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής 
πολιτικού ασύλου, που θέλουν να καταστήσουν την Ευρώπη απόρθητο οχυρό. 


