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Διαπολιτισμική Βιωσιμότητα 

Dominic Busch 
  
Πανεπιστημιο Μπουντεσβερ Μοναχου, Γερμανια 

Τι είναι; 

Ο όρος «διαπολιτισμική βιωσιμότητα» 
περιλαμβάνει τις προσπάθειες 
σχεδιασμού των διαπολιτισμικών σχέσεων 
με τρόπους που διασφαλίζουν την 
ειρηνική και εποικοδομητική συνύπαρξη 
ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς. 
Η έννοια αυτή αποτελεί μια «γέφυρα» που 
συνδέει την έρευνα πάνω στη 
διαπολιτισμική επικοινωνία και τις 
διαπολιτισμικές σχέσεις από τη μια μεριά, 
και τον παγκόσμιο πολιτικό λόγο περί 
βιωσιμότητας από την άλλη. 

Από τη μεριά της διαπολιτισμικής 
έρευνας, η έννοια της διαπολιτισμικής 
βιωσιμότητας αποδέχεται ότι κάθε 
μορφή έρευνας θα εκκινά πάντα από 
κανονιστικά κίνητρα, τα οποία 
επηρεάζουν το σχεδιασμό των 
μελλοντικών ερευνητικών 
κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες 
κάποιες φορές παραμένουν υπόρρητες. 
 
Ο πολιτικός λόγος περί βιωσιμότητας 
περιλαμβάνει οικολογικές, οικονομικές και 
κοινωνικές διαστάσεις. Πρόσφατα 
συμπεριέλαβε την έννοια της πολιτισμικής 
βιωσιμότητας στο κοινωνικό επίπεδο, κάτι 
το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση ότι οι 
ισχυρές πολιτισμικές ταυτότητες μπορούν 
να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή. 
Αντίθετα, η διαπολιτισμική βιωσιμότητα 
σχετίζεται με την αντίληψη ότι 
οποιαδήποτε άλλη διάσταση της 

βιωσιμότητας θα τεθεί σε κίνδυνο, εφόσον 
δε διασφαλιστεί η ειρηνική διαχείριση  
των πεποιθήσεων που έχουν τα άτομα 
σχετικά με τον πολιτισμό και τις 
πολιτισμικές σχέσεις. 

Ποιος χρησιμοποιεί την 
έννοια; 
Οι Nancy Duxbury και Eileen Gillette ήταν από 
τους πρώτους που διερεύνησαν με περισσότερη 
λεπτομέρεια τη διάσταση της πολιτισμικής 
βιωσιμότητας από τη σκοπιά του πολεοδομικού 
σχεδιασμού. Ο Dominic Busch παρέχει μια 
πρώτη διερεύνηση των σύγχρονων υπόρρητων 
χρήσεων της έννοιας της διαπολιτισμικής 
βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων 
παραπλήσιων εννοιών και νοημάτων.  

Πώς σχετίζεται με τον 
διαπολιτισμικό διάλογο;  
Ο ίδιος ο όρος της διαπολιτισμικής βιωσιμότητας 
περιέχει την έννοια της αναγκαιότητας για 
ανάπτυξη κοινών στόχων σχετικά με το πώς θα 
διαχειριστούμε συνεργατικά τις διάφορες πτυχές 
του πολιτισμού, καθώς και τις διάφορες 
πολιτισμικές σχέσεις. Ωστόσο, δεν προκαθορίζει 
τις μορφές και τα περιεχόμενα αυτών των 
στόχων. Αντίθετα, ο καθορισμός αυτών των 
κοινών στόχων δεν μπορεί να επιτευχθεί, παρά 
μόνο μέσω ενός παγκόσμιου και ισότιμου 
διαλόγου για την έννοια της διαπολιτισμικής 
βιωσιμότητας. 
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Τι δουλειά παραμένει να γίνει;  
Η διαπολιτισμική βιωσιμότητα είναι μια έννοια 
που από μόνη της επισημαίνει την ανάγκη 
ύπαρξης μιας μόνιμης συζήτησης και έρευνας 
για το περιεχόμενό της. Οι κριτικές αναλύσεις 
προηγούμενων μελετών για τη διαπολιτισμική 
επικοινωνία και τις διαπολιτισμικές σχέσεις 
μπορούν να αποκαλύψουν τις υποκείμενες 
αντιλήψεις τους, κάτι το οποίο θα συμβάλει στη 
διαπολιτισμική βιωσιμότητα - οι ρήξεις και οι 
διαφωνίες είναι αναμενόμενες. Θα πρέπει να 
ενθαρρύνουμε τον προβληματισμό της 
σύγχρονης έρευνας πάνω στις παραδοχές της 
σχετικά με τη διαπολιτισμική βιωσιμότητα. Σε 
παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να υπάρξει 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναγκαιότητα 
ενός παγκόσμιου διαλόγου για τη διαπολιτισμική 
βιωσιμότητα. 
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