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Η άνοδος στην εξουσία τους τελευταίους μήνες ακροδεξιών κομμάτων
με εμφανή αντι-ισλαμικό χαρακτήρα σε παραδοσιακά φιλελεύθερες
χώρες όπως η Ολλανδία και η Σουηδία, καθώς και η πρόσφατη δήλωση
της Γερμανίδας καγκελάριου Άνγκελα Μέρκελ για την αποτυχία του
γερμανικού «πολυπολιτισμικού μοντέλου» εισήγαγαν δυναμικά στο
ευρωπαϊκό πολιτικό προσκήνιο ζητήματα αναφορικά με τον εθνικισμό,
την ξενοφοβία και τους μουσουλμάνους μετανάστες στην Ευρώπη.
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Ο φόβος της αλλοίω-
σης της ευρωπαϊκής
πολιτισμικής ταυτότη-
τας διείσδυσε βαθειά
σε αρκετές ευρωπαϊ-
κές κοινωνίες και
αποτέλεσε πρόσφορο
έδαφος για την αύξη-
ση της Ισλαμοφοβίας.

Η παρουσία σήμερα του Ισλάμ και των μουσουλμάνων στη

Ευρώπη θεωρείται από ένα μεγάλο ποσοστό Ευρωπαίων

ως πρόβλημα που χρήζει άμεσης επίλυσης. Το καθεστώς

προσωρινής διαμονής που επιβάλλεται σε αυτούς από

πολλά κράτη και η αποτυχία δημιουργίας βιώσιμων, κοινωνι-

κών μοντέλων με ίσες ευκαιρίες για όλους συντέλεσαν στην

μη ομαλή ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής

τους.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι

μετανάστες συναντούν σημαντικές δυσκολίες στην προσπά-

θειά τους να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας λόγω

του χαμηλού επιπέδου ικανοτήτων και μόρφωσης που συνή-

θως έχουν, γεγονός που επιτείνει τον κοινωνικό-οικονομικό

τους αποκλεισμό και τη δημιουργία γκέτο στις δυτικές κοινω-

νίες.1 Η αίσθηση αποκλεισμού ως επακόλουθο αυτού του

φαινομένου ενίσχυσε το θρησκευτικό και εθνικό (ενίοτε ταυ-

τόσημο) στοιχείο, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά

χαρακτηριστικά της ταυτότητας των μουσουλμάνων μετανα-

στών.2

Από την άλλη πλευρά η έκδηλη θρησκευτική έκφραση των

μουσουλμάνων στην Ευρώπη (θρησκευτικές ενδυμασίες,

τήρηση θρησκευτικών εθίμων, συχνή προσευχή) σε συνδυα-

σμό με ακραία περιστατικά θρησκευτικού φανατισμού στο

παρελθόν (τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαδρίτη το 2004 και

στο Λονδίνο το 2005, η δολοφονία του Ολλανδού σκηνοθέτη

Τέο Βαν Γκογκ το 2004 και η υπόθεση της δημοσίευσης σε

εφημερίδα της Δανίας σκίτσων που απεικόνιζαν τον προφή-

τη Μωάμεθ το 2005) οδήγησαν στην αύξηση των αντι-ισλα-

μικών αισθημάτων και στον επαναπροσδιορισμό των

πάγιων αξιών πολλών ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτήν της

εθνικής ταυτότητας.3

Ο φόβος της αλλοίωσης της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτό-

τητας διείσδυσε βαθειά σε αρκετές ευρωπαϊκές κοινωνίες και

αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για την αύξηση της ισλαμοφο-

βίας. Ακόμη συνέβαλε δραστικά στην αποτελεσματική, όπως

φάνηκε, πολιτική εκστρατεία ανά την Ευρώπη (Ολλανδία,

Δανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Γερμανία, Γαλλία κ.α.) κομμάτων

που έχρισαν εαυτούς προστάτες των εθνικών τους ταυτοτή-

των και των ευρωπαϊκών αξίων από τον «ισλαμικό κίνδυνο».

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού αποτελεί η περίπτω-

ση της Ολλανδίας, όπου ο δημόσιος διάλογος για την μετα-

νάστευση και την ένταξη των μεταναστών άλλαξε σημαντικά

μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η ανεκτικότητα, αναφορικά με

τους μετανάστες, που χαρακτήριζε την ολλανδική κοινωνία

έχανε σταδιακά έδαφος μπροστά στη ραγδαία αύξηση του

εθνικισμού, ιδίως μετά τις δύο δολοφονίες που διεπράχθη-

σαν στη χώρα ( το 2002 δολοφονήθηκε ο ολλανδός πολιτικός

Pim Fortuyn, γνωστός για τις αντι-μεταναστευτικές και ιδίως
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Το PVV δεν θα μετά-
σχει απευθείας στην
κυβέρνηση μειοψη-
φίας αλλά θα την
στηρίζει με την ψήφο
του στο κοινοβούλιο
με αντάλλαγμα την
υπόσχεση για αυστη-
ρότερη νομοθεσία
σχετικά με τους μετα-
νάστες και τους μου-
σουλμάνους στην
Ολλανδία.
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αντι-ισλαμικές του απόψε και το 2004 ο Ολλανδός σκηνοθέ-

της Τέο Βαν Γκογκ  που προκάλεσε με το προσβλητικό προς

το Ισλάμ περιεχόμενο των ταινιών του) και που συνδέονταν

άμεσα με τον ισλαμικό φανατισμό.

Η αδυναμία της πλήρης ενσωμάτωσης των μουσουλμάνων

μεταναστών στην ολλανδική κοινωνία σε συνδυασμό με την

άνοδο των αρνητικών αντιλήψεων απέναντί τους, αποτέλε-

σαν ευνοϊκή συγκυρία για τον Γκέερτ Βίλντερς  και το ακρο-

δεξιό και αντί- μουσουλμανικό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV),

καθώς στις εκλογές της 10ης  Ιουνίου 2010 σημείωσε μια

απρόσμενη νίκη. Το PVV αναδείχτηκε τρίτο κόμμα στο κοινο-

βούλιο τριπλασιάζοντας την δύναμη του  καταλαμβάνοντας

24 έδρες από τις 150 συνολικά, προκαλώντας τις έντονες

αντιδράσεις των άλλων κομμάτων της μειοψηφίας που συνο-

δεύτηκε από την άρνηση τους να συνεργαστούν μαζί του σε

μια κυβέρνηση συνασπισμού.4

Μετά από τρείς μήνες διεργασιών η νέα κυβέρνηση της

Ολλανδίας σχηματίστηκε τελικά στις αρχές Οκτώβρη με τη

συμμετοχή σε αυτήν του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος

(CDA)  και αυτό των Φιλελεύθερων (VVD). Το PVV δεν θα

μετάσχει απευθείας στην κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά θα την

στηρίζει με την ψήφο του στο κοινοβούλιο με αντάλλαγμα την

υπόσχεση για αυστηρότερη νομοθεσία σχετικά με τους μετα-

νάστες και τους μουσουλμάνους στην Ολλανδία.5 Στα πλαί-

σια αυτής της πολιτικής εντάσσεται  η απαγόρευση της

μπούρκας και οι υψηλότερες απαιτήσεις για τη διαδικασία

ενσωμάτωσης, όπως το πολύ καλό επίπεδο γνώσης της

ολλανδικής γλώσσας, η απαγόρευση γάμων μεταξύ ξαδέλ-

φων και η κατάργηση επιχορήγησης από την ολλανδική

κυβέρνηση των μαθημάτων ενσωμάτωσης των μετανα-

στών.6

Η έντονη αρνητική κριτική του Βίλντερς προς το Ισλάμ7 και

τα μέτρα που προωθεί εναντίον των μουσουλμάνων έχουν

προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του ενός εκατομμυρίου περίπου

μουσουλμάνων στη χώρα αλλά και των μουσουλμανικών

κοινοτήτων εκτός αυτής. Την 18η Οκτωβρίου 2010 η ολλαν-

δική εφημερίδα Volkskrant δημοσίευσε συνέντευξη του

εκπροσώπου των Ταλιμπάν στο δυτικό και βόρειο Αφγανι-

στάν Ζαμπιουλάχ Μουτζαχέντ, ο οποίος προειδοποιεί την

ολλανδική κυβέρνηση ότι εάν εντείνει, υπό τη χειραγώγηση

του Βίλντερς, την πολιτική της κατά του Ισλάμ είναι βέβαιο ότι

θα αποτελέσει στόχο επίθεσης από ισλαμιστική οργάνωση.

Η Τουρκία επίσης, μέσω του Φαρούκ Τσελίκ, Υπουργού

αρμόδιου για του Τούρκους του εξωτερικού, κατηγόρησε τον

Ολλανδό πρωθυπουργό για διακρίσεις κατά των μουσουλ-

μάνων και επανέλαβε την επίσημη θέση της Τουρκίας ότι δεν

είναι απαραίτητη η αφομοίωση των περίπου 400.000 Τούρ-

κων που ζουν στην Ολλανδία και η υποβολή τους στη νέα



Το γενναιόδωρο κρά-
τος κοινωνικής πρό-
νοιας, αλλά και η
πολιτική παροχής
ασύλου σε όλους
ανεξαιρέτως τους
αιτούντες που προέρ-
χονται από χώρες
που βρίσκονται σε
εμπόλεμη κατάσταση
έφτασε τη χώρα στο
σημείο να αποκτήσει
ολόκληρες πόλεις
από μετανάστες και
κυρίως μουσουλμά-
νους.

διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών που προτείνει η

κυβέρνηση.8

Παράλληλα με τον Βιλντερς και με άλλους ομοϊδεάτες πολιτι-

κούς είναι αξιοσημείωτο ότι εμφανίστηκε ένα μεγάλο δίκτυο

ομάδων και ατόμων οι οποίοι κυρίως μέσω του διαδικτύου

ασπάζονται και προωθούν τις ιδέες αυτών των πολιτικών και

ενίοτε τους στηρίζουν και οικονομικά.9 Έτσι η πεποίθηση του

Βίλντερς ότι πρωτοτυπεί μιλώντας συστηματικά και αποκλει-

στικά για θέματα που κανείς έως τώρα δεν τολμούσε να θίξει,

όπως είναι η απειλή του Ισλάμ για την Ευρώπη, αποδείχτη-

κε ιδιαίτερα δημοφιλής τόσο στην Ολλανδία όσο και στις

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία και η Γερμα-

νία.

Στην παραδοσιακά σοσιαλιστική Σουηδία (από το 1932 έως

το 2006 οι Σοσιαλδημοκράτες κυβερνούσαν την χώρα) στις

εκλογές της 19η  Σεπτεμβρίου 2010 όχι μόνο επικράτησε για

δεύτερη συνεχόμενη φορά η Κεντροδεξιά αλλά και για πρώτη

φορά εισήλθε στο κοινοβούλιο της χώρας, καταλαμβάνοντας

20 έδρες, το ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών

(Sweden Democrats), υπό την ηγεσία του Τζίμι Άκεσον.  Η

απώλεια της αυτοδυναμίας για συγκρότηση κυβέρνησης από

την κεντροδεξιά πλειοψηφία και το ενδεχόμενο της σιωπηρής

συνεργασίας και στήριξης  από το κόμμα του Άκεσον δημι-

ούργησε ένα αβέβαιο και εύθραυστο κλίμα στο σουηδικό κοι-

νοβούλιο με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο.10

Το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών που ιδρύθηκε το 1979

από πρώην μέλη μικρών φιλο-ναζιστικών κομμάτων (ο ίδιος

ο Άκεσον έχει παραδεχθεί ότι στην εφηβεία του υπήρξε σκίν-

χεντ), προς έκπληξη όλων διπλασίασε τα ποσοστά του από

τις προηγούμενες εκλογές, στηριζόμενο σε μια ξενοφοβική

και ρατσιστική, κυρίως κατά των μουσουλμάνων, προεκλογι-

κή εκστρατεία.  Ένα χρόνο πριν τις εκλογές ο Άκεσον σε

συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι το Ισλάμ είναι η μεγαλύτερη

απειλή για τη Σουηδία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, χρη-

σιμοποιώντας μάλιστα στην προεκλογική του καμπάνια ένα

διαφημιστικό φιλμ με ξεκάθαρο αντι-μουσουλμανικό περιεχό-

μενο.

Η δημογραφική κατάσταση της άλλοτε ομοιογενούς Σουη-

δίας άλλαξε δραστικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των μεγά-

λων κυμάτων μετανάστευσης από τα Βαλκάνια, το Ιράκ και

το Ιράν, με έναν στους πέντε κατοίκους της πλέον να είναι

γεννημένοι σε άλλη χώρα (εκ των οποίων οι 400.000 είναι

μουσουλμάνοι).11 Το γενναιόδωρο κράτος κοινωνικής πρό-

νοιας, αλλά και η πολιτική παροχής ασύλου σε όλους ανεξαι-

ρέτως τους αιτούντες που προέρχονται από χώρες που βρί-

σκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως ορίζεται από τη συν-

θήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες,12 (χαρακτηριστικά το

2009 η Σουηδία των 9 εκατομμύρια φιλοξένησε 117.000 Ιρα-
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Σε πρώην βιομηχανικά
κέντρα σαν το Malmo,
όπου η συσσώρευση
μεταναστών είναι μεγά-
λη και ο δείκτης ανερ-
γίας υψηλός, η ακρο-
δεξιά κερδίζει συνεχώς
έδαφος βρίσκοντας
υποστηρικτές στις από-
ψεις της κατά της μετα-
νάστευσης καθώς και
της αντιμετώπισης τους
ως ένα οικονομικό
φορτίο που απομυζά το
κράτος πρόνοιας.

κινούς)13 έφτασε τη χώρα στο σημείο να αποκτήσει ολόκλη-

ρες πόλεις από μετανάστες και κυρίως μουσουλμάνους. Μία

από αυτές τις πόλεις είναι το Malmo, όπου από τις 300.000

πληθυσμού οι 80.000 είναι μετανάστες από τους οποίους

60.000 μουσουλμάνοι.

To Malmo αποτελεί παράδειγμα της αποτυχίας της υψηλής

ανεκτικότητας που χαρακτήριζε τις μεταναστευτικές πολιτικές

των σουηδικών κυβερνήσεων. Η εγκληματικότητα (στις στα-

τιστικές εγκληματικότητας οι μετανάστες καταλαμβάνουν

μεγάλο ποσοστό) και η μη ένταξη κυρίως στην αγορά εργα-

σίας δημιούργησαν μεγάλα ποσοστά ανεργίας, προβλήματα

στέγασης και εν τέλει φυλετικό διαχωρισμό. Παρόλο, που για

δεκαετίες στα κέντρα των σουηδικών πόλεων ζούσαν

άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, υπήρχε διάχυτη η

αντίληψη ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα φυλετι-

κών διακρίσεων. Μέχρι το 1999 η Σουηδία δεν είχε υιοθετή-

σει ένα αποτελεσματικό νόμο για την καταπολέμηση των

φυλετικών διακρίσεων στο χώρο της αγοράς εργασίας, η

πρόσβαση στον οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της

διαδικασίας ένταξης των μεταναστών.14

Σε πρώην βιομηχανικά κέντρα σαν το Malmo, όπου η συσ-

σώρευση μεταναστών είναι μεγάλη και ο δείκτης ανεργίας

υψηλός, η ακροδεξιά κερδίζει συνεχώς έδαφος βρίσκοντας

υποστηρικτές στις απόψεις της κατά της μετανάστευσης και

της διαφορετικής πολιτισμικής και θρησκευτικής ταυτότητας

των μεταναστών, καθώς και της αντιμετώπισης τους ως ένα

οικονομικό φορτίο που απομυζά το κράτος πρόνοιας.15

Πρόσφατα την 11η  Δεκεμβρίου 2010 ένας άνθρωπός σκο-

τώθηκε (ο ιρακινής καταγωγής δράστης) και δύο τραυματί-

στηκαν ύστερα από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας με δύο

εκρήξεις  στο κέντρο της Στοκχόλμης. Λίγο πριν τις εκρήξεις

εστάλη ηχητικό μήνυμα σε σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων

με απειλές κατά της Σουηδίας με την αιτιολογία ότι επέτρεψε

την έκδοση σκίτσων με τον προφήτη Μωάμεθ τρία χρόνια

πριν και ότι εμμένει  στην παρουσία σουηδικών στρατευμά-

των στο Αφγανιστάν.

Ο Άκεσον ζήτησε την άμεση διεξαγωγή στο κοινοβούλιο

συζήτησης γύρω από το θέμα του Ισλαμικού εξτρεμισμού

στη Σουηδία προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των πολιτικών

του αντιπάλων, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να επωφε-

ληθεί πολιτικά από μια κρίσιμή για τη χώρα στιγμή.16 Η

κατηγορία αυτή έρχεται να φορτίσει ακόμη περισσότερο το

κλίμα γύρω από το θέμα της ισλαμοφοβίας και τον συσχετι-

σμό της με το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών μετά και

από μια σειρά ένοπλων επιθέσεων  (20)  στα τέλη Οκτώβρη

στο Malmo εναντίον μεταναστών, που θεωρήθηκε από πολ-

λούς απόρροια της νίκης τους. Για πολλούς ο συσχετισμός

αυτός είναι άμεσος και κατάφερε να σπείρει το φόβο στους

w w w . c e m �m i s . e d u . g r 5  



μετανάστες της χώρας επαναφέροντας στο προσκήνιο το

αναπτυσσόμενο υποβόσκων ρεύμα της φυλετικής έντα-

σης.17

Ο εθνικισμός θέμα ταμπού για πολλά χρόνια στη Γερμανία

επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες,

γεγονός που επιβεβαιώνεται από την μεγάλη συζήτηση

γύρω από το θέμα των μεταναστών και ιδιαίτερα των μου-

σουλμάνων στη Γερμανία. Στα τέλη Αυγούστου ο τραπεζίτης

της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας, Τίλο Σαραζίν, εξέδω-

σε βιβλίο με τίτλο «Η Γερμανία καταργεί τον εαυτό της», το

οποίο σχολιάστηκε έντονα για το ρατσιστικό του περιεχόμε-

νο. Ο Σαραζίν ισχυρίστηκε σε αυτό ότι η Γερμανία βρίσκεται

σε ύφεση εξαιτίας μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης, κατώτερης

τάξης μη μορφωμένων μουσουλμάνων, απρόθυμων να

ενταχθούν στη γερμανική κοινωνία. 

Το βιβλίο που σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία λει-

τούργησε ως έναυσμα ενός δημόσιου διαλόγου όσον αφορά

τα 4 εκατομμύρια μουσουλμάνων μεταναστών στη χώρα και

την ένταξη τους σε αυτήν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθη-

κε τον Οκτώβριο από το ινστιτούτο «Friedrich Ebert Stiftung»

το 36% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η Γερμανία βρίσκε-

ται σε κίνδυνο να κατακλυστεί από ξένους και περισσότερο

από το ένα τρίτο αυτών πιστεύει ότι οι ξένοι έρχονται στη

Γερμανία για να εκμεταλλευτούν το σύστημα πρόνοιας της.

Την παραπάνω αντίληψη συμμερίζεται και ο κυβερνήτης της

Βαυαρίας Horst Seehofer, ο οποίος δήλωσε την 10η Οκτω-

βρίου ότι οι Τούρκοι, που αποτελούν το 63,2% των μουσουλ-

μάνων στη χώρα, και οι Άραβες δεν ενσωματώνονται το ίδιο

καλά, όπως άλλοι μετανάστες, γι’ αυτό το λόγο και η Γερμα-

νία δεν έχει ανάγκη άλλους μετανάστες αυτής της καταγω-

γής. Οι σθεναρές αντιδράσεις της τουρκικής κοινότητας και η

κλήση του σε απολογία, οι αμοιβαίες υποσχέσεις της Μέρκελ

και του Τούρκου πρωθυπουργού Ερντογάν για εντατικοποίη-

ση των προσπαθειών για την καλύτερη ένταξη των Τούρκων

στη Γερμανία και η δήλωση του Γερμανού προέδρου της

δημοκρατίας ότι το Ισλάμ αποτελεί μέρος της Γερμανίας δεν

κατάφεραν να περιορίσουν την διάσταση που έχει πάρει το

θέμα στη γερμανική κοινωνία.18

Σε συγκέντρωση της νεολαίας του κόμματος της, την 16η

Οκτωβρίου, η Γερμανίδα καγκελάριος δήλωσε ότι το μοντέλο

της πολυπολιτισμικής κοινωνίας στη Γερμανία απέτυχε εντε-

λώς. Επισήμανε επίσης πως όλα αυτά τα χρονιά η Γερμανία

εσφαλμένα πίστευε ότι οι εργάτες που ήλθαν στη χώρα από

τις αρχές του 1960 ήταν προσωρινοί και ότι θα μπορούσαν

να διατηρήσουν την εθνική τους κουλτούρα, δηλώνοντας

παράλληλα πίστη στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Η Μέρ-

κελ επέμεινε στη πεποίθηση της για την ανάγκη εκμάθησης

της γερμανικής γλώσσας από τους μετανάστες, ούτως ώστε
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Ο εθνικισμός θέμα
ταμπού για πολλά
χρόνια στη Γερμανία
επανήλθε δυναμικά
στο προσκήνιο τους
τελευταίους μήνες,
γεγονός που επιβε-
βαιώνεται από την
μεγάλη συζήτηση
γύρω από το θέμα
των μεταναστών και
ιδιαίτερα των μου-
σουλμάνων στη Γερ-
μανία.
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να διευκολυνθεί η ένταξη τους και τόνισε ότι η Γερμανία είναι

ένα φιλόξενο κράτος προς τους μετανάστες αρκεί αυτοί να

είναι πρόθυμοι να ενταχθούν σε αυτό.

Οι δηλώσεις της γερμανίδας καγκελαρίου, είτε οφείλονται σε

πιέσεις του κεντροδεξιού συνασπισμού του οποίου ηγείται

για εντατικότερη αντιμετώπιση του θέματος της ενσωμάτω-

σης των μεταναστών, ενόψει των επερχόμενων εθνικών

εκλογών, είτε όχι, είναι σημαίνουσας βαρύτητας. Εν μέσω

της μεγάλης οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν πολλές

χώρες της Ευρώπης και της ισχυροποίησης την ίδια στιγμή

της γερμανικής θέσης σε αυτήν, η χώρα είναι πλέον σε θέση

να εκφράζει και να διεκδικεί το εθνικό της συμφέρον αφήνο-

ντας πίσω το χαμηλό προφίλ που διατηρούσε τόσα χρονιά,

ένεκα του παρελθόντος της.19

Αναμφίβολα με την έλευση των μεταναστών στην Ευρώπη το

ευρωπαϊκό πολιτιστικό τοπίο έχει αλλάξει και παραδοσιακές,

θρησκευτικές και πολιτικές αξίες εμπλουτίζονται από αυτήν.

Η εμμονή στην αντίληψη της ασύμβατης και συνεπώς κοινω-

νικά συγκρουσιακής ετερότητας των μεταναστών «εμείς και

οι άλλοι» και η ανησυχία για το πόσο και αν συνάδει το Ισλάμ

με τις ευρωπαϊκές αξίες αποτελεί τροχοπέδη στην ενσωμά-

τωση τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία και εντείνει την κοινωνι-

κή τους περιθωριοποίηση.

Η εμμονή στην αντίλη-
ψη της ασύμβατης και
συνεπώς κοινωνικά
συγκρουσιακής ετερό-
τητας των μεταναστών
και η ανησυχία για το
πόσο και αν συνάδει το
Ισλάμ με τις ευρωπαϊ-
κές αξίες αποτελεί τρο-
χοπέδη στην ενσωμά-
τωση τους στην ευρω-
παϊκή κοινωνία και
εντείνει την κοινωνική
τους περιθωριοποίηση.
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