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Ester Beatty
«Είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε την κουλτούρα και τις
παραδόσεις μας στη χώρα υποδοχής».

Εισαγωγή
Ονομάζομαι Ester Beatty και είμαι από τις Φιλιππίνες. Η οικογένεια μου κι εγώ ήρθαμε στην Κύπρο
το 1994 και ο σύζυγος μου βρήκε δουλειά σε μια υπεράκτια εταιρεία. Έχουμε 3 παιδιά, όλα είναι
ενήλικες τώρα και 2 από αυτά ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρχισα να δουλεύω το 2004, όταν η
Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είμαι μέλος της Κοινότητας Φιλιππινέζων από το 1996 και από τότε δεν έχω σταματήσει να βοηθάω
τους συμπατριώτες μου. Από το 2006, είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φιλιππινέζικων
Οργανώσεων στην Κύπρο. Πολλά από όσα κάνουμε περιλαμβάνουν στήριξη των συμπατριωτών
μας, οργάνωση εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων και πολλά άλλα, για να βοηθήσουμε
την κοινότητα.

Άφιξη στην Κύπρο
Όταν φτάσαμε στην Κύπρο, ακόμη δεν υπήρχαν πολλοί υπήκοοι τρίτων χωρών και ένιωθες ένα
είδος διάκρισης. Αυτό το βίωσα ιδιαίτερα, όταν έγινα πρόεδρος της Κοινοτικής Ομοσπονδίας
Φιλιππινέζων και συνόδευα τους συμπατριώτες μου στο Τμήμα Μετανάστευσης. H διάκριση που
βιώναμε εκεί ήταν απίστευτη. Απλά βλέπουν το χρώμα του δέρματός σου και υποθέτουν ότι όσοι
μοιάζουν με Ασιάτες δουλεύουν ως οικιακοί βοηθοί. Ήταν πολύ οδυνηρό. Προσπαθούσα να
βοηθήσω τους συμπατριώτες μου και οι λειτουργοί με έβαζαν πίσω στην ουρά, όποτε
προσπαθούσα να πάω κάπου αλλού.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των
δημιουργών της. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Και η οικογένεια μου βίωσε διακρίσεις. Έχουμε έναν γιό με αναπηρία και όταν η Κύπρος έγινε
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθήσαμε να πάρουμε βοήθεια από την κυβέρνηση, αλλά
συνέχεια μας έλεγαν δικαιολογίες, ότι δε δικαιούμαστε κάποιου είδους στήριξη ή επίδομα για το
γιό μας. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε παράπονο και τελικά η Κυπριακή κυβέρνηση μας έδωσε τη
βοήθεια που χρειαζόμασταν.
Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό, θεωρούμε πλέον την Κύπρο πατρίδα μας. Ο γιός μας έχει λάβει
πολλή βοήθεια.

Δεξιότητες και Ικανότητες
Έχω πτυχίο στα Εμπορικά με ειδίκευση στη Λογιστική. Πιστεύω πως έχω αρκετές ικανότητες όπως
κι άλλοι επαγγελματίες και μιλώ άπταιστα τα αγγλικά. Αυτός είναι και ο λόγος που μπόρεσα να
βρω δουλειά σε μια υπεράκτια εταιρεία, όπου εξακολουθώ να δουλεύω.
Ο ρόλος μου ως επικεφαλής της κοινότητάς μου για πολλά χρόνια, μου έδωσε πολλές ευκαιρίες
να αναπτύξω τις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές μου δεξιότητες. Επίσης, είμαι άτομο με πολλή
υπομονή και κατανόηση. Λόγω του ότι διαμένω στην Κύπρο τόσα χρόνια, είμαι κάτι σαν σύμβουλος
της Κοινότητας Φιλιππινέζων. Γνωρίζω καλά την τοπική κουλτούρα, τις τοπικές κοινότητες και τους
νόμους.

Κοινωνικές Επαφές
Όταν φτάσαμε στην Κύπρο δε γνωρίζαμε κανέναν, οπότε η εκκλησία ήταν το καταφύγιό μου. Είμαι
καθολική χριστιανή και η εκκλησία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο τα πρώτα χρόνια διαμονής μου
στην Κύπρο. Όταν αργότερα έγινα πρόεδρος της Κοινότητας Φιλιππινέζων, ήρθα σε επαφή με
οργανισμούς και ΜΚΟ και έλαβα πολλή στήριξη από αυτούς.

Συμβουλές σε μετανάστες
Μου αρέσει να ενθαρρύνω όλους τους νεοφερμένους (μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο)
να μαθαίνουν πρώτα τη γλώσσα και την τοπική κουλτούρα της Κύπρου. Πιστεύω ότι είναι πολύ
σημαντικό να μιλάτε τη γλώσσα, για να μπορέσετε να ενσωματωθείτε στην τοπική κοινότητα.
Πρέπει να μάθετε να σέβεστε την τοπική κουλτούρα της χώρας υποδοχής σας. Ξέρω ότι είναι
δύσκολο στην αρχή, αλλά εάν πραγματικά θέλετε να γίνετε μέλος της κοινωνίας, πρέπει να την
κατανοήσετε. Επιπλέον, πρέπει να προσπαθήσετε να προβάλλετε τις παραδόσεις της χώρας σας,
γιατί το εκτιμάει πολύ η τοπική κοινότητα. Σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ. Η Κυπριακή
κοινότητα είναι πιο ανεκτική και ανοικτή στους ξένους, πολλοί αποδέχονται τους υπηκόους τρίτων
χωρών στην κοινωνία και πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό. Θα ήθελα επίσης να σας παρακινήσω να
είστε πιο κοντά στην εθνική σας κοινότητα. Μιλάω εκ μέρους της Κοινότητας των Φιλιππινέζων,
που είναι η μεγαλύτερη κοινότητα στην Κύπρο. Για να είμαστε πιο επιτυχημένοι, πρέπει να είμαστε
δεμένοι. Είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε την κουλτούρα μας, την παράδοση και το φαγητό
μας στη χώρα υποδοχής.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των
δημιουργών της. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

PARTNERS
COORDINATOR

VEREIN NIEDERSÄCHSISCHER BILDUNGSINITIATIVEN E.V.
(VNB)
GERMANY
www.vnb.de

VIFIN, VIDENSCENTER FOR INTEGRATION
DENMARK

CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF RESEARCH AND
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL – TECHNOLOGY
(CARDET)
CYPRUS
www.cardet.org

UNIT – VEREIN FÜR KULTUR AN DER KARL-FRANZENSUNIVERSITÄT GRAZ
AUSTRIA
www.uni-t.org

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO “DANILO DOLCI”
ITALY
www.danilodolci.org

buildingsocialbridges.eu
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

