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Η εξέλιξη και η σηµασία της ιδέας της πολυπολιτισµικότητας

LILLA BERKES ∗

Ως αποτέλεσµα της διεθνούς µετανάστευσης, η πολυπολιτισµικότητα έχει γίνει η κυρίαρχη θεωρία των
τελευταίων 20-30 χρόνων σε µερικές χώρες του ∆υτικού πολτισµού. Ήταν γενικά αποδεκτό, ότι χάρη στην
πρακτική της πολυπολιτισµικότητας, οι διαφορετικές κουλτούρες µπορούν να συνυπάρχουν αρµονικά. Η
θεωρία εξαπλώθηκε κατά τη δεκαετία 1970, αλλά σήµερα δέχεται έντονη κριτική· πολλοί αµφισβητούν την
ικανότητά της να λύσει πολιτισµικά προβλήµατα.
Σε αυτό το µικρό έγγραφο, προσπαθώ να ξεδιπλώσω το ακριβές νόηµα του όρου εξαιτίας της µεγάλης
αβεβαιότητας σε αυτό το θέµα. Το ερώτηµα είναι εξαιρετικά σχετικό, καθώς συζητιέται πολύ η αποτυχία της
πολυπολιτισµικότητας και καθώς κατηγορείται για το ότι είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία κοινωνικών
διαταραχών.
Καθώς εξετάζεται ως πολιτική θεωρία, βλέπουµε ότι η γενική ιδέα µπορεί να ερµηνευτεί µε
διαφορετικούς τρόπους και τα όριά του είναι συχνά συγκεχυµένα, όταν προσπαθούµε να τη διακρίνουµε από
την παγκοσµιοποίηση και το φιλελευθερισµό. Στην καθηµερινή γλώσσα, η πολυπολιτισµικότητα συχνά
σχετίζεται απαράλλακτη µε την προσπάθεια προώθησης της ενσωµάτωσης των µεταναστών. Ο πιο γνωστός
ορισµός ευρύτερα είναι γενικά αρνητικός: καθορίζει τι δεν είναι πολυπολιτισµικότητα ή τι θα µπορούσε να
συγκριθεί µαζί της. Στην πραγµατικότητα, η πολυπολιτισµικότητα είναι µια πολιτική θεωρία και ένα
κοινωνικό δόγµα, το οποίο παίρνει υπ’όψιν τη διαφορετικότητα και τις πολυτισµικές διαφορές και
αυτοκαθορίζεται ως µια εναλλακτική της αφοµοίωσης. Είναι σηµαντικό να ξεκαθαρίσω ότι το µοντέλο
µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε πολιτείες όπου υπάρχουν πολλές ισχυρές κοινωνίες, οι οποίες είναι ικανές να
επιβιώσουν και ακόµα να την επιζητήσουν. Ωστόσο, δεν εφαρµόζεται αν υπάρχουν πολλοί µετανάστες από
διαφορετικές χώρες, παρά µόνο λίγοι από τον κάθε πολιτισµό ή αυτοί δεν θέλουν να διατηρήσουν την
ταυτότητά τους (Joseph Raz).
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