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Εισαγωγή: Η αυξημένη εισροή, δεδομένης της προσφυγικής κρίσης, πληθυσμών από
χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου το Ισλάμ είναι η κύρια θρησκεία (Hackett, Connor,
Stonawski & Potancokova, 2017) θέτει προβληματισμούς στους αθλητικούς επιστήμονες
και αποτέλεσε την αφορμή για τη συγγραφή αυτής της εργασίας. Οι υπάρχουσες έρευνες
δείχνουν πως οι μουσουλμάνοι μαθητές/τριες, και ιδιαίτερα οι μαθήτριες, αντιμετωπίζουν
πολλά εμπόδια στη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όπως ο
ρατσισμός, οι έμφυλες διακρίσεις και η αθλητική ενδυμασία (Καμπερίδου, 2011: 161202).
Μέθοδος Έρευνας: Εξετάσαμε συνολικά 58 πηγές (συγγράμματα, έρευνες και άρθρα),
επιδιώκοντας να κατανοήσουμε τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι
Μουσουλμάνες και εν συνεχεία να διατυπώσουμε προτάσεις για την αποτελεσματικότερη
ένταξη τους στη δια βίου άθληση.
Αποτελέσματα: Οι κοινωνικές αντιλήψεις για το ρόλο της γυναίκας, τα ήθη και έθιμα,
και οι έμφυλες ανισότητες αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την αθλητική συμμετοχή
των μουσουλμάνων γυναικών και κοριτσιών. Για τα κορίτσια, οι συνθήκες διδασκαλίας
του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα ευρωπαϊκά σχολεία δυσχεραίνουν την ένταξη
τους στο μάθημα.
Συζήτηση/Συμπεράσματα: Η παρουσία προτύπων αποτελεί ισχυρό παράγοντα για την
προσέλκυση περισσότερων μουσουλμάνων γυναικών και κοριτσιών στον αθλητισμό, ενώ
η δημιουργία αθλητικών προγραμμάτων για μειονοτικές γυναίκες θα αποτελούσε ένα
σημαντικό βήμα αθλητικής ένταξης. Τέλος, η μειωμένη αθλητική συμμετοχή των
μεταναστών και η ‘μετ’ εμποδίων’ άθληση των γυναικών ακόμα και σε δυτικές χώρες
γεννούν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα αυτών των κοινωνικών ομάδων.
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