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Me zë të fortë...
Në TEM N qëndrore (faqe 1-3), Adla Sasati shkruan për arsimimin e
emigrantëve në shkollat greke, në të cilat para 10 vjetësh mbisundonte
pothuajse absolutisht homogjeniteti gjuhësor dhe kombëtar. Thekson
përshtatjen e fëmijve në kushtet e reja dhe konstaton përpjekjet e shtetit grek
dhe të arsimtarëve të kuptojnë se çdo të thotë bashkekzistencë në një sallë
shkollore ku fëmijët flasin deri në 20 gjuhë të ndryshme dhe kanë prejardhje
nga 30 qytetërime. Referohet veçanrisht në përpjekjet që bëjnë UNICEF- i
dhe qëndra kërkimore speciale (KEMETE) e Federatës së Arsimtarëve të
Arsimit të Mesëm (O§ª∂), në kuadrin e programit evropian EQUAL, për
krijimin e Rrjetit të Shkollave kundër Racizmit si dhe materialit didaktik special
shumkulturor. Ajo thekson punën e suksesshme të arsimtarëve vullnetarë në
«Bangat e Pasme", një inisiativë(nismë) solidariteti drejtuar emigrantëve dhe
fëmijëve të tyre nga Rrjeti i Mbështetjes Shoqërore të Emigrantëve dhe
Refugjatëve. Në të njëjtën temë, Rodika Panaitesku, kërkon nga komunitetet
e organizuara të emigrantëve, të bëjnë mësime mbështetëse të gjuhës dhe
historisë të vëndit prejardhës, që të ndihmojnë fëmijët e emigrantëve që
jetojnë midis dy atdheve të mos humbasin rrënjët e tyre dhe mundësinë e
përshtatjes në rast se do të dëshirojnë të kthehen atje.
Tek PERSONAZHET (faqe 10-11), paraqitet artisti Bullgar Vençislav Iotof,
skulptura e të cilit zbukuron stacionin e Metros në Omonia. Sheshi Omonia,
simbolizon mitrën(vëndlindjen) shum-kulturore të qytetit, rreth të cilës
artikulohet Athina. Iotofi, i cili erdhi në Greqi në vitin 1990 dhe punoi ashpër
për shumë vite deri në momentin e bërjes së ekspozitës së parë artistike. Ai
flet me çiltërsi tek Evelina Marinova që mori intervistën:
"Përkulem(përgjunjëzohem- falem) thellësisht ndaj këtij populli të vogël, i cili
dha azil, punë dhe bukë për kaq njerëz. Pa qënë i përgatitur për këtë, pa
njohur si të trajtojë situata të tilla... Dikur, emigrantët duhet të ngrenë Bustin
e Falenderimeve ndaj Greqisë...".
Tek MULTI CULTI (faqe 14-15), Adla Sasati, shkruan kolonën e saj
shumkulturore me temë mbartësit e huaj të qytetërimit(kulturës) që jetojnë
përbri nesh dhe Venelina Marinova sjell lajmin për dy libra me tekste
emigrantësh bullgarë në Greqi, të cilat u botuan në bullgarisht brënda vitit
2003 në Athinë. Njërin prej tyre, çmimmarësin historiograf të teatrit shqiptar
dhe shkrimtar Miho Gjinin, i cili jeton sot në Koropi të Atikës, paraqet Foti
Malo, duke e karakterizuar atë "protagonist të artit dhe të jetës". Foti Malo
shkruan edhe për shumllojshmërinë e polifonisë së këngëve shqiptare, për
Shoqatën Kulturore Lokale "Labëria" dhe grupin polifonik "Loti i Mërgimit" që
kanë krijuar mërgimtarë shqiptarë në Athinë. Pa mbështetje ekonomike,
mbas punës së ashpër të ditës, vazhdojnë traditën e atdheut(vendlindjes) së
tyre (qytetit, fshatit, provincës, krahinës etj), duke kënduar pa shpërblim për
të ftuarit.
Tek GRAT_ (faqe. 16), Dhimitra Malo-Bogo shkruan për problemin e
rëndësishëm të ribashkimit të familjeve të shpërndara të emigrantëve që të
gjithë prisnin të zgjidhej me Urrdhëresë(Direktivë) relative të Bashkimit
Evropian. Por Direktiva përmban kufizime dhe pengesa burokratike që e
bëjnë ribashkimin të duket "_ndër e Natës- Verore – Evropiane".
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...kërkesat dhe ankesat dëgjohen më mirë. Pra, në një demostratë
paqësore, dinamike dhe plot puls gjallërie, më 18të Tetorit të shkuar,
emigrantë, refugjatë dhe disa shokë të tyre grekë, pretenduan të
thjeshtëzohet burokracia e ndërlikuar dhe shpesh herë absurde për
legalizimin, e cila kushton kohë, para, revoltë dhe mossiguri. Me zë të fortë,
refugjatët kërkuan bujari në dhënien e strehimit politik dhe qëndra të hapura
pranimi.
Më 18 Dhjetor, "Dita Ndërkombëtare e Emigrantëve", mbi 150 milion të
mërguarit e të gjithë botës, do të kenë mundësinë të shprehin në një fushatë
ndëkombëtare, kerkesat e tyre për respektimin e të drejtave dhe njohjen e
pjesmarrjes së tyre në shoqëritë dhe ekonomitë e vendeve pranuese.
Revista «Shtegtari», botohet nga Komunitetet e Emigrantëve dhe
Refugjatëve dhe nga Agjensia e Lajmeve të Athinës. Përmblidhet në Veprën
"Forum për Barazinë dhe Ndërlidhjen Shoqërore" të programit komunitar
Equal, që kreditojnë sëbashku Ministria e Punës dhe e Sigurimeve
Shoqërore të Greqisë dhe Bashkimi Evropian. Në rast se dëshironi të
dëgjohet zëri juaj dhe zëri i Komunitetit tuaj nëpërmjet revistës «Shtegtari»,
komunikoni me zonjën Adla Sasati (tel. 210 8823985 nga ora 1200-1800 ose
me z. Jusef Azer Samuel/Lazaro, tel. 6945278552 ).
Tek Kaleidoscope (faqe 4 – 7) Për kuadrin ligjor dhe legalizimin e
emigrantëve flet në revistën «Shtegtari» zëvendësministri i Punës Lefteris
Xhiolas. Ai thekson se rinovimi i lejes së qëndrimit sigurohet nëpërmjet
kuotizacioneve siguruese që faktojnë(vërtetojnë) punësimin e ligjshëm. Ai
sqaron se, në qoftë se ky punësim ishte më i vogël se i parashikuari,
emigrantët duhet të paraqesin dokumentacion justifikues për mungesën nga
puna, duke përmendur si tregues(shembuj) rastet e mëposhtme:
■ Papunësi: vërtetim nga OAEDH-i, prej të cilit do të duket intervali kohor i
subvencionimit(asistencë sosiale) të papunësisë dhe i rregjistrimit në amzat
e të papunëve. Gjithashtu, kartën e papunësisë të vulosur çdo muaj nga
institucioni kompetent i OAEDH-it.
■ Sëmundje: ekpertizë nga spitali shtetëror për intervalin kohor të
sëmundjes.
■ Udhëtim jashtë Greqisë: fotokopje e pasaportës, prej të cilës do të duket
intervali kohor i mungesës.
Iviliana Dedelçeva shkruan për pesimizmin dhe revoltën që krijohet kur
nëpunës të pakualifikuar "shërbejnë" emigrantë, duke e kthyer në «gjëmë»
dhënien e letrave të tyre. Feim Osmani përshkruan orët e humbura të
puntorëve të ndërtimit në kërkim të ensimave për legalizimin e «famshëm».
Agim Jazaj zgjedh të flas për ata njerëz të ngrohtë që funksionojnë si
"mjekues" dhe "vatra miqësie dhe mirkuptimi" për mërgimtarët. Dhe prifti(ati)
Athanasios Henein, famullitar i të «Prerëve» (lloj dogme e të krishterëve) të
Athinës, propozon të përballojmë emigrimin si dhuratë që Zoti dhuroi tek
njeriu për të kërkuar një të ardhme më të mirë, një tokë të re dhe një qiell të
ri ku banon drejtësia dhe solidariteti. Ahmet Moavia jep disa fragmente nga
gjitonia(lagjia) e tij Kipseli, për të thënë me fjalë të thjeshta se shumqytetërim
do të thotë ndjenjë komuniteti, e përshtatjes me fqinjin tënd nga cilado pikë
e planetit vjen ai.
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Shënim: po ribotojmë shkrimin e mëposhtëm për arsye se, në numrin e kaluar, pati
gabime drejtshkrimore që cenonin kuptimin e brendisë.
Ministria e Brendshme për ecurinë e çështjeve të emigracionit pas 30 Qershorit
Bashkë me përshëndetjet e Ministrisë së Brendshme dhe të Administrimit Publik për
botimin e revistës, "Emigranti" mori dhe përgjigjen e përfundimeve ku arriti ministria për
çështjet lidhur me emigrantët, që dolën pas 30 qershorit. Siç dihet, në këtë afat mbaronte
leja e qendrimit që parashikonte neni 21 i Ligjit 3103/03. trajtimet në të cilat kaloi ministria,
në bashkëpunim me subjektet bashkëpërgjegjëse, janë si më poshtë:
A. Lidhur me lejet e qendrimit të të huajve
Gjatë procedurës së përtëritjes së lejeve të qendrimit dhe të punësimit, një numur i madh
të huajsh erdhi në shërbimet kompetente të Periferive dhe të Vetadministrimit të
Prefekturave në çastet e mbarimit të afatit, me rrjedhojë pamundësinë objektive të
shërbimeve për t’i shqyrtuar zarfet dhe, së këndejmi, të vonohet nxjerrja e lejeve në fjalë.
Përfundim i gjendjes së mësipërme është që, për periudhën në vazhdim, të gjenden në
Greqi të huaj në regjimin e pritjes së nxjerrjes së lejeve të tyre.
Përballë rrezikut të dëbimit të të huajve të mësipërm, Ministria e Brendshme kaloi në
botimin e një qarkore së bashku me Ministrinë e Rendit Publik, e cila iu dërgua gjithë
shërbimeve përgjegjëse. Sipas shkresës së mësipërme, nuk duhet të nisë procedura e
dëbimit ndaj emigrantit, kur ai, gjatë kontrolleve prej organeve kompetente, dëshmon se
ka:
a) pasaportë të vlefshme, b) leje qendrimi për të cilën është paraqitur kërkesa për përtëritje,
c) vërtetim depozitimi të dokumenteve për nxjerrjen e lejes së punës ose të lejes së
qendrimit.
Praktika në fjalë do të ndiqet deri më 30/10/2003, afat në të cilin mendohet të jetë
përfunduar procedura e nxjerrjes së lejeve të qendrimit.
- Më tej, me qëllim shkurtimin e kohëzgjatjes së lëshimit të lejeve të qendrimit dhe në
prizmin e nismës përkatëse për ligjërimin, Ministria e Brendshme u dërgoi gjithë sektorëve
vartës një qarkore sipas së cilës letërkëmbimi me drejtoritë lokale të ministrisë së rendit
publik për motive rrezikimi të rendit publik dhe të sigurisë, do të kërkohet vetëm në rastet e
lëshimit fillestar dhe të lejes së pakufizuar të qendrimit.
Kontrolli përkatës në rastet e përtëritjes së kartës do të bëhet pas nxjerrjes së saj, me
- Së fundi, ekzistenca mundësinë e anulimit të lejes.e emigrantëve me regjim-pritje të
nxjerrjes së lejeve, diktoi nevojën e rregullimit të çështjes së rihyrjes së tyre në vendin tonë
në reastet ku rduan të udhëtojnë për në vendet nga kanë ardhur. Mbas kontakteve dhe
bisedimeve midis Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Rendit Publik, Ministria e Rendit
Publik kaloi në nxjerrjen e urdhërit drejtuar të gjitha shërbimeve të kontrollit, sipa të cilit të
huaj që kanë leje qendrimi afati i të cilave ka mbaruar, lejohet të rikthehen këtu duke treguar
dëshminë e dorëzimit të kërkesës për përtëritjen e lejes së punës dhe të qendrimit,
dokumente këto që cilësohen si ligjëruese të qendrimit të përkohshëm në vend deri më më
30 tetor 2003.
B. Përsa i përket përmbushjes së detyrimeve sigurimore të të huajve (Ligji 3169/03,
neni 10):
Gjatë kohës së përtëritjes së lejes së punës të huajve të cilëve leja e qendrimit u është
shtyrë përshtat nenit 23 të Ligjit 3103 dhe lejet e punës u mbaronin deri më 30/6/2003, një
numur i madh emigrantësh u paraqit për përtëritjen e lejes së punës në Vetadministrimin
Publik e të Prefekturave, me ditë sigurimi mangut.
Mbas shqyrtimit nga ana e oganeve kompetente, çështja e mësipërme u kanalizua me
rregullim ligjor dhe konkretisht me nenin 10 të ligjit 3169/03, sipas të cilit emigrantët e
mësipërm kanë mundësi t’i blejnë enzimat që kërkohen për sigurimin mikst (të përzier) deri
në plotësimin e 150 ditëve në vit (minimum i kërkesës për mbulim nga siguracioni).
Së fundi, shënohet se, në fazën e tanishnme, vazhdon me ritme të kënaqshme
procedura e lëshimit të lejeve të qendrimit nga instancat kompetente të të gjithë vendit, në
zbatim të rregullores 1030/2002 të Bashkësisë Europiane.
Shënim: Po ribotojmë shkrimin e mëposhtëm, për arsye se në numrin e kaluar pati disa

gabime që cenonin brendinë dhe se ishte ngatërruar emri i autores.
RREZATIM I NJE LIDHJE SHPIRTERORE
Që emigrantët jo vetëm punojnë, por edhe prodhojnë vlera shpirtërore, e tregon më së
miri ekzistenca dhe veprimtaria e Shoqatës së Shkrimtarëve nga Shqipëria, me qendër në
athinë. Dhjetra shkrimtarë shqiptarë bashkojnë zërat, botojnë libra dhe organizojnë
diskutime në Klubin e tyre. Quhet "DRπ∆∞", që do të thotë dritë dhe kjo dritë synon të ngrohë
zemrat e emigrantëve, të mbajë gjallë dashurinë për atdheun dhe për gjuhën e tyre amtare.
Anëtarë nderi të Shoqatës janë edhe disa shkrimtarë të shquar shqiptarë, gjë që ia rrit
prestigjin e saj dhe nxit të rinjtë. I gëzueshëm është edhe fakti se një e treta e numrit të
përgjithshëm janë vajza dhe gra, të cilat, pothuaj të tëra, shkruajnë poezi. Edhe më e
rëndësishme është se poezia dhe proza e tyre krahasohet me nivelin e mirë të letërsisë që
prodhohet sot në gjuhën shqipe. Librat e tyre mund t’i gjeni në ekpsozitat e ndryshme si,
ekspozita vjetore e librit në Athinë, në Pire, në Tiranë, në Gjermani, në Suedi dhe gjetkë.
Mund, gjithashtu, t’i bleni në librarinë në Sepolia, pranë stacionit të Atiki metrosë, dhe në
kioskën në sheshin "Omonia".
Veprimtari të ndryshme si, festivale poetike, konkurse, mbremje përnderuese për
shkrimtarë të shquar, dy antologji dhe tani e treta, që janë botuar nën kujdesin e Ministrisë
së Kulturës të Shqipërisë, kanë lenë vulën e tyre në ecurinë e mbarë dhe në njohjen më
gjerë të Shoqatës. Tani pritet të nënshkruhet në Athinë një marrëveshje afatgjatë
bashkëpunimi midis Lidhjes së Shkrimtarëve (dhe Artistëve) të Shqipërisë dhe Klubit "Drita".
Por edhe këtu, në Greqi, ka interesim. Në qershor 2002, në veprimtarinë me temë
"Përvoja e Greqisë dhe refugjatët poltikë dhe emigrantët ekonomikë", me subvencionim
prej programit të bashkësisë europiane Ecual, përfaqësuesit e Ministrisë së Jashtme dhe
asaj të Arsimit dhe antarë të rretheve intelektuale-shkencore shprehën dëshirën të
bashkëpunojnë me "Dritën". Miq të shkrimtarëve shqiptarë janë shkrimtarët grekë Nasos
Vajonas e Kristoforos Lontakis e të tjerë, që takohen e gjenden vazhdimisht pranë.
Albumi që hartoi dhe botoi kryetari i shoqatës, Nase Jani, është i pasur me fakte, fotografi
dhe objektiva të së ardhmes. Me nismën e tij kanë hyrë në internet shumë faqe informative,
me adresën www.geocities.com/klubidrita. Për të interesuarit shtojmë adresën postare T.K.
17673-Athinë dhe atë elektronike: klubidrita@ yahoo.gr, dhe snaj@edisinet.gr
Dhimitra Malo- Bogo
Ndreqje gabimesh për materialet shqip te Numrit 2 të revistës "EMIGRANTI":
Në çdo rast fjala shtegtar të lexohet emigrant
Fq. 19, rreshti 10, fjala vetvrasësit të lexohet vendasit
Fq. 19, rreshti 11: miti i Ariadhnit të lexohet filli i Ariadnës
Po aty, rreshti 10 duke nisur nga fundi, fjala përvetësoi të lexohet inkuadroi
Fq. 20, rreshti 6, fjala Ndërqytetërim të lexohet Shumëkulturore
Fq. 21, tek shkrimi "Fëmijët e semaforëve", rreshti i dytë, fjala jetuar të zëvendësohet me
kërkuar
Po aty, rreshti 11, fjala dëmshpërblim të zëvendësohet me pagesë
Po aty, rreshti 11 nga fundi, fjala fatkeqësia të zëvendësohet me mosbesimi
Po aty, rreshti 8 nga fundi, fjala sorrave të zëvendësohet me korbave
Fq. 22, shkrimi i parë, rreshti 14, fjala kërkesë të lexohet thirrje
Fq. 22, rreshti 9 nga fundi, demonstratë të lexohet dëshmi
Fq. 23, kolona II, rreshti 7 poshtë titullit fjala relative të lexohet përkatëse
Fq. 25, shkrimi "Këshilltare bashkiake...", kolona II, rreshti 17, fjala bashkështetasin të
lexohet bashkëqytetarët
Po aty, kolona II, rreshti 11 nga fundi, fjala asamble të lexohet mbledhje e përgjithshme
Fq. 26, rreshti 15 nga fundi, rruajtja të lexohet ruajtja
Fq. 29, kolona II, rreshti 4 etj. muzeu i shenjtores së Petrupolit të lexohet muzeu i
Petërburgut
Po aty, kolona III, në titull, fjala Mostra të lexohet Dëshmi
Fq. 30, kolona II, rreshti 2, fjala konkurencë të lexohet antagoniste
Po aty, kolona III, rreshti 18, egërsim të lexohet indinjatë
Ju kërkojmë mdjesë për gabimet drejtshkrimore dhe ju falenderojmë për mirëkuptimin
Grupi botues i revistës

METOIKO™

19

METOIKOSvol.3h

27/01/04

13:31

™ÂÏ›‰·20

In a loud voice…
education of immigrant children at Greek schools which up until 10
years ago were dominated by an almost absolute language and
ethnic uniformity. She underlines the adjustability of children to new
conditions, and she identifies the efforts made by the Greek state and
educators to comprehend the meaning of coexistence in a classroom
where children speak up to 20 different languages, originating from 30
different cultures. More specifically, she refers to efforts made by
UNICEF and the Special Research Centre (KEMETE) of the Middle
Level Teachers Federation (OLME) within the EU’s EQUAL project for
the creation of a School Network against Racism and the development
of a special multicultural educational material. She also makes
reference to the successful work performed by volunteer teachers at
the "Desks in the Back", an initiative of solidarity toward the immigrants
and their children by the Immigrants and Refugees Social Support
Network. On the same issue, Rodica Panaiteskou asked from the
organised immigrant communities to hold supportive language and
ethnic history classes to assist the children of immigrants that live
between two countries to keep sight of their origins and a possibility
for re-integration if they decide to return to their homeland.
PERSONS (pages 10-11) makes a presentation of Bulgarian
sculptor Vendislav Iotov whose sculpture adorns the Metro Station at
Omonoia Square, the multicultural womb of the capital around which
Athens is spreading. Iotov arrived in Greece in 1990 and worked very
hard at a variety of jobs for a long time before holding his first art
exhibition. "… I take a deep bow before this small populace that has
offered asylum, work and bread to so many people without any prior
preparation, without knowing how to handle such situations… One
day immigrants should erect a Thanskgiving Statue in the honour of
Greece…".
In MULTI CULTI (pages 14-15), Andla Sasati writes in her
multicultural column about the immigrant cultural carriers that live next
door to us, while Venelina Marinova brings news about two books
containing texts written by Bulgarian immigrants in Greece, published
in Bulgarian in Athens in 2003. One of the writers, the awarded script
writer of the Albanian theatre Miho Gini, today living at Koropi in Attica,
is presented by Fotis Mallios as "a protagonist in life and art". Fotis
Mallios also writes about the collectivity in the polyphony of the
Albanian songs, the local Cultural Association "Lambouria" and the
polyphony-song group "Tears at a Foreign Land" formed by Albanian
immigrants in Athens. Without any financial support, after the end of
hard work throughout the day, they continue the tradition of their
homeland by performing their songs anywhere they are invited, free of
charge.
In WOMEN (page 16), Dimitra Malliou-Bogo writes about the
controversial issue of reunification of immigrant families torn apart, an
issue that had been hoped to be resolved by a relevant EU Guideline
which was nevertheless issued with restrictions and bureaucratic
obstacles that make reunification seem like a "Midsummer European
Night’s Dream".
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Demands and protests are better heard when they are made in a
loud voice. On October 18, immigrants, refugees and some of their
Greek friends with a peaceful, dynamic and lively protest march
demanded the simplification of a complex and often irrational
bureaucracy for their legalization, which costs highly in time, money,
anger and insecurity. With a loud voice, the refugees asked for
generosity in the grant of asylum and for open receiving centres. On
December 18, "World Immigrant Day", over 150 millions displaced
persons around the world through a global campaign will have the
opportunity to project their demands for respect to their rights and for
recognition of their contribution to the societies and the economies of
the receiving countries.
Metoikos is jointly published by the Immigrant/Refugee
Communities and the Athens News Agency. It comes under the
"Forum for Equality and Social Cohesion" Project of the EU’s Equal
programme, jointly financed by the Labour and Social Security
Ministry of Greece and the European Union. If you want your voice
and the voice of your Community to be heard through Metoikos,
contact Andla Sasati (at Tel. No. 8823985 from 12.00 to 18.00 or Yusef
Azer Samuel/Lazaros at 6945278552).
KALEIDOSCOPE (Pages 4-7).
Deputy labour minister Lefteris Tziolas talks to Metoikos about the
legal framework and the legalization process for immigrants. He
stresses that the renewal of the residence permit is ensured through
insurance contributions that prove legal employment. He also clarifies
that if such employment happens to be shorter than what is required,
immigrants will have to present written justification for not working, as
described below:
■ Unemployment: a written certification from OAED reflecting the
period of regular unemployment payments and registration in the
unemployed registries. Moreover, the unemployment card duly
certified by the competent OAED office.
■ Illness: Medical diagnosis by a public hospital for the duration of
the illness.
■ Travel outside of Greece: A copy of the passport reflecting the
duration of the absence.
Iviliana Dedeltseva writes about the feelings of desperation and
anger generated when untrained clerks "serve" immigrants, turning the
process for the issuance of their documents into an uphill struggle.
Fein Osmani talks about the man-hours construction workers are
loosing in the quest for insurance stamps toward the desperately
desired legalization. Agim Iazai chooses to speak for those warm
individuals that serve as "healers" and "sources of friendship and
understanding" for the displaced. Father Athanassios Henein, a Coptic
cleric in Athens, recommends that we view immigration as a gift that
God gave to man in a quest for a better tomorrow, a new land and a
new sky inhabited by justice and solidarity. Ahmet Moavia offers some
snapshots from his neighbourhood in Kypseli. In simple terms he is
telling us that multiculturalism means a sense of community and
familiarization with your neighbour regardless of his or her origin.
In the central THEME (pages 1-3) Andla Sasati writes about the
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GòÃLò B¡R SESLE...
Geçti©imiz ekim ay†n†n 18¬inde gøçmenler, mﬂlteciler ve yunanl†
dostlar† gerçekleßtirdikleri bar†ßç†l, gﬂçlﬂ ve yﬂksek nab†zl† yﬂrﬂyﬂß
ile, zaman alan, masrafl†, eziyete dŸnﬂßen yasall†k ißlemleri
konusunda kendi cevaplar†n† verdiler. Hiçbir gﬂvencesi olmayan
gŸçmenler mant†ks†z ve karmaß†k olan bﬂrokrasinin
basitleßtirilmesini talep ettiler. Mﬂlteciler gﬂçlﬂ bir sesle iltica
verilmesi konusunda daha cŸmert davran†lmas†n† ve mﬂlteciler için
ßeffaf karß†lama merkezlerinin kurulmas†n† istediler. 18 Aral†k
"Dﬂnya GŸçmenler Gﬂnﬂ" nde, dﬂnyan†n dŸrt bir yan†nda bulunan
150 milyonun úzerindeki gurbetçi, ekonomik ve sosyal haklar†n†n
tan†nmas†na katk†da bulunacak bir kampanya gerçekleßtirme
hedefini taß†yorlar.
“ª∂∆√π∫√™” dergisi, GŸçmen ve Mﬂlteci topluluklar† ve Atina
Haber Ajans† taraf†ndan yay†nlanmaktad†r. Avrupa Birli©i ve
Yunanistan Sosyal Gﬂvenlik ve Çal†ßma Bakanl†©† taraf†ndan
finanse edilen dergi, Equal¬†n sosyal program† çerçevesinde "Sosyal
Bﬂtﬂnlﬂk ve Eßitlik Forumu" nun bir eseridir. E©er sesinizin ve
toplulu©unuzun “ª∂∆√π∫√™” dergisinde duyulmas†n† istiyorsan†z,
Andla Sasati ( 88 23 985 saat 12-18 aras†) veya Yusuf Azer
Samuel Lazaro ile (6945278552) iletißime geçebilirsiniz.
Bu say†m†zda Çiçek dﬂrbﬂnﬂnde (sayfa 4-7) mﬂltecilerin
yasallaßmas† sorunu ile ilgili, Çal†ßma Bakan† Yard†mc†s† Lefteris
Ciolas “ª∂∆√π∫√™” ¬a konußtu. Oturma mﬂsaadesinin
yenilenmesinin, yasal olarak çal†ß†ld†©†n†n kan†t† olan sigorta
primleri ile gﬂvence alt†nda oldu©unu belirtti. E©er sŸzkonusu
kißinin çal†ßma sﬂresi ŸngŸrﬂlenden daha az ise, o zaman ilgili kißi
mutlaka çal†ßmad†©† sﬂreyi ayd†nl†©a kavußturacak belgelerle
mﬂracaat etmelidir diyerek konuyu aßa©†da ki maddelerle aç†kl†©a
kavußturdu.
1-Èßsizlik durumunda: OAED¬den onayl†, kißinin belirli bir sﬂre
zarf†nda ißsizlik yard†m† ald†©†na ve ißsizlik kﬂtﬂ©ﬂne kay†tl†
oldu©una dair belge. Ayn† zamanda her ay OAED¬in yetkili
kurumlar† taraf†ndan onaylanan ißsizlik kart†n†n bulundurulmas†.
2-Hastal†k durumunda: Hasta olunan sﬂreci belirten raporun,
devlet hastanelerinden al†nmas†.
3-Yunanistan d†ß†na yap†lan yolculuklar: Yunanistan da
bulunmad†©† sﬂreci gŸsteren pasaportun fotokopisi.
¡viliana Dendelceva, e©itimsiz memurlar†n gŸçmenlerin evraklar†
ile "ilgilendi©inde" ortaya ç†kan çileyi anlat†yor ve bunun
umutsuzluk ve Ÿfkeye yol açt†©†n† belirtiyor. Feim Osmani de
inßaat sektŸrﬂnde çal†ßan ißçilerin çok arzulad†klar† yasall†k
ißlemlerini gerçekleßtirirken, prim peßinde koßturduklar† için ortaya
ç†kan kay†p iß saatlerini anlat†yor. Aykim Lazai de adeta tedavi
edici bir fonksiyona sahip olan ∫O s†cak insanlar™ için konußmay†
tercih ediyor. O insanlar ki hem arkadaßl†k duygular† ile dolu, hem
de gurbetçilere karß† anlay†ßl†. Atina Kopton papaz† Atanasios
Henein, gŸçﬂ Allah¬†n insanlara hediye etti©i bir arma©an gibi
karß†layabilece©imizi ve bunu bŸyle dﬂßﬂnmeyi tercih etmemizi
istiyor. íyle ki insanl†k için
daha iyi yar†nlar†n, adaletin ve dayan†ßman†n oldu©u yeni bir
yeryﬂzﬂ ve gŸkyﬂzﬂnﬂ anlat†yor konußmas†nda. Ahmet Muaviya
Kipseli semtinden kﬂçﬂk baz† kareler sunuyor. En genel ifadeyle
insanlar dﬂnyan†n neresinden gelirse gelsin çevresiyle uyum
sa©lad†©†nda ortaya ç†kan çok kﬂltﬂrlﬂlﬂk tablosu toplumla uyum
hissi anlam†na gelir diyor.

Ana konu da (sayfa 1-3) Andla Sasati Yunanistan¬da 10 y†l
Ÿncesine kadar okula giden gŸçmen çocuklar†n†n e©itiminde dil ve
ulusal homojenli©in hakim oldu©unu vurguluyor. Çocuklar†n uyum
sorununa ve Yunanistan devletinin çabalar†n†n s†n†rl†l†©† konusuna
vurgu yap†yor. Yunan devleti ve e©itimcilerin konuyu daha iyi
anlamalar† için bir s†n†fta 20 farkl† dilin konußuldu©u ve 30 farkl†
kﬂltﬂrden gelen Ÿ©rencilerin bulundu©una dikkat çekiyor. Avrupa
Equal program† kapsam†nda Orta dereceli okullar†n e©itim
gŸrevlileri federasyonuna (OLME) ba©l†, Ÿzel araßt†rma merkezi
(KEMETE) bu konuda bir araßt†rma yapt†. Bu araßt†rmada, Ÿzellikle
UNICEF¬in †rkç†l†©a karß† okullar aras†nda bir a© ve kﬂltﬂrel araçlar
için Ÿzel uzmanl†k alanlar† olußturma çabalar† gﬂndeme getiriliyor.
Ve gŸnﬂllﬂ e©itimcilerin (¶›Ûˆ £Ú·Ó›·) "Arka S†ralar" da gŸçmenler
ve çocuklar† için baßar†l† bir dayan†ßma girißimi olußturduklar†n†
vurguluyor. Ki bu girißim "GŸçmen ve Mﬂltecileri, Sosyal
Destekleme A©†" içinde çal†ß†yor. Ayn† konuda Rondika Panaiteskou
Ÿrgﬂtlﬂ gŸçmen topluluklar†ndan, dil dersleri ve kendi ﬂlkelerinin
tarihi ile ilgili destek dersleri vermelerini istiyor. BŸylelikle iki ﬂlke
aras†nda yaßayan gŸçmen çocuklar†n†n kŸkenlerini unutmamalar†
ve vatanlar†na dŸnmek istediklerinde yeniden uyum sa©lamalar†
sa©lanabilir.
Yﬂzlerde (sayfa 10-11) Íehrin kﬂltﬂrel rahmini olußturan Omonya
da, Metro dura©†nda tak† ve mﬂcevherat ißlemecili©i yapan Bulgar
sanatç† Vencislav Istof, kendisiyle rŸportaj† yapan Venelina
Marinova’ya aç†kl†k ve dﬂrﬂstlﬂkle anlatt† kendisini. O, 1990 da
Yunanistan¬a geldikten sonra, y†llarca çok farkl† ißlerde çok yo©un
ßekilde çal†ßt† ilk sergisini açana kadar. Bu kadar kißiye iß ve
ekmek sunan, nﬂfusu kﬂçﬂk bu halk†n Ÿnﬂnde sayg†yla e©iliyorum
diyor sŸzlerinin devam†nda. òstelik bŸyle bir gŸçe haz†rl†ks†z
yakalanmas†na ve ne gerekti©ini Ÿnceden bilememesine ra©men.
íyle bir zaman gelecek ki gŸçmenler Yunanistan için bir teßekkür
an†t† dikecekler! diye de ekliyor.
Multi Culti de (sayfa 14-15) Andla Sasati yan†baß†m†zda yaßayan
yabanc† kﬂltﬂr Ÿrgﬂtlenmeleriyle çok kﬂltﬂrlﬂlﬂk ﬂzerine konußuyor.
Venelina Marinova, Yunanistan daki bulgar gŸçmenlerin yaz†lar†n†n
oldu©u iki kitab†n haberini yap†yor. íyle ki bunlar 2003 y†l†nda
Bulgarca olarak ta Atina da yay†nland†. Onlardan biride Arnavut
tiyatrosu tarihçisi ve yazar Miho Gini. Ayn† zamanda Ÿdﬂl sahibi
olan Miho Gini¬yi bizlere tan†tan Fotis Mallios sanat†n ve yaßam†n
Ÿncﬂlerini karakterize ediyor. Fotis Mallios, Atina daki Arnavut
gurbetçilerin kurdu©u çok sesli bir cemiyet olan "Gurbetin Gözyaß†"
ve yŸresel kﬂltﬂr derne©i Lampuria n†n seslendirdi©i Arnavut
tﬂrkﬂlerinin çok seslili©indeki ortak temalar ﬂzerine de yaz†yor.
Hiçbir ekonomik destek alm†yorlar. Buna ra©men yo©un bir gﬂnlﬂk
çal†ßman†n ard†ndan, ça©r†ld†klar† yerlerde tﬂrkﬂlerini sŸylerken
ﬂcret alm†yorlar veﬂlkelerinin yŸresel Ÿzelliklerini sﬂrdﬂrmeye
çal†ß†yorlar.
Kad†nlar yaz†s†nda (sayfa 16) Dimitra Malliou yak†c† bir konu
olan, da©†lm†ß gŸçmen ailelerinin yeniden birleßtirilmesi konusuna
de©iniyor ve bu sorunun çŸzﬂmﬂ için herkesin Avrupa Birli©inden
yasal bir çŸzﬂm bekledi©ini ifade ediyor. Ancak pratikte bu
beklenti, s†n†rland†rmalar ve bﬂrokratik engellerle karß†laßt† ve
yeniden birleßme umudu taß†yan insanlar†n beklentileri adeta bir
hayal olarak kald†.
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