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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ YEIP
Το πρόγραμμα Νεανικής Ενδυνάμωσης και Καινοτομίας (YEIP), το οποίο διαρκεί 3 χρόνια και
χρηματοδοτείται από το Erasmus+, έχει στόχο να σχεδιάσει μια θετική πολιτική πρόληψης
που θα διευθύνεται από νέους για την αντιμετώπιση και την αποτροπή της περιθωριοποίησης
και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα άρχισε
τον Μάρτιο του 2017.
Υπό τη διεύθυνση των νέων και με συντονιστή τον Δρ. Theo Gavrielides (Ιδρυτή και Διευθυντή
του Διεθνούς Ινστιτούτου IARS), το πρόγραμμα YEIP διεξάγεται με τη συνεργασία 18 εταίρων
από επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη δημιουργία και τη δοκιμή καινοτόμων
μοντέλων παρέμβασης στην πολιτική που βασίζονται στις αρχές της επανορθωτικής
δικαιοσύνης, της θετικής ψυχολογίας και του Μοντέλου Καλής Ζωής (GLM). To ΥΕΙP
εφαρμόζεται μέσω της δημιουργίας και της επικύρωσης των εργαλείων του συγκεκριμένου
τομέα (Μοντέλο AΠΟΤΡΟΠΗΣ ΥΕΙP/ παρεμβάσεις, εργαλεία, εκπαίδευση) σε 4 περιβάλλοντα
(σχολεία, πανεπιστήμια, φυλακές, διαδίκτυο) στα 7 Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη που συμμετέχουν:
Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ρουμανία.
To πρόγραμμα YEIP δημιουργήθηκε ως απάντηση στην παρούσα κοινωνική ανάγκη για πιο
αποτελεσματικές νεανικές πολιτικές που θα ενισχύουν την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων
και θα ελαχιστοποιούν το ρίσκο ριζοσπαστικοποίησης μέσω μιας πιο ενεργούς συμμετοχής
των ίδιων. H καινοτόμος πολιτική παρέμβαση YEIP θα προωθήσει ενέργειες που θα βοηθήσουν
στη συζήτηση της συγκεκριμένης ανάγκης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μέτρο
αυτό βασίζεται στην επανορθωτική δικαιοσύνη και στο Μοντέλο Καλής Ζωής (GLM), σύμφωνα
με το οποίο όλοι είμαστε προσηλωμένοι στις επιδιώξεις μας και αναζητούμε συγκεκριμένα
«αγαθά» στη ζωή μας, όχι «υλικά», αλλά ποιοτικά, που πιθανόν να αυξήσουν ή να βελτιώσουν
την ψυχική μας ευεξία (Ward, Mann and Gannon 2007). Η προσέγγιση αυτή συμφωνεί με τη
βασική φιλοσοφία της αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014 σχετικά με τους νέους
εργαζόμενους, σύμφωνα με την οποία απαιτείται μια πιο συντονισμένη προσπάθεια για τη
στήριξη νέων με λιγότερες ευκαιρίες μέσω της αξιοποίησης του ταλέντου τους και όχι με την
περαιτέρω περιθωριοποίηση τους.
Το YEIP έχει στόχο να θέσει τα θεμέλια για μια πιο συστηματική αλλαγή σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Aπώτερος σκοπός, μέσω του προγράμματος, είναι η εφαρμογή του στόχου του
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης να αποτρέψει τους παράγοντες που οδηγούν στον
κοινωνικό αποκλεισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Το πρόγραμμα συμφωνεί επίσης
με την αντιτρομοκρατική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2005 (που αναθεωρήθηκε
το 2008 και το 2014). Η επιτυχία αυτού του προγράμματος, που θα συντονίζεται από
νέους, θα αναδείξει την ηγετική ικανότητα και αποφασιστικότητα των θεσμικών οργάνων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εξάλειψη φαινομένων όπως η περιθωριοποίηση και
ριζοσπαστικοποίηση των νέων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση.

Το πρόγραμμα YEIP συντονίζεται από το Διεθνές
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Το πρόγραμμα YEIP προέκυψε μετά από πρόσκληση για υποβολή
προτάσεων EACEA No 34/2015
Βασική δράση 3: Υποστήριξη για πολιτική μεταρρύθμιση
-Πρωτοβουλίες για καινοτομίες στη πολιτική- [Ευρωπαϊκά πειράματα
πολιτικής στους τομείς της Παιδείας, της Εκπαίδευσης και της
Νεολαίας που διεξάγονται από υψηλόβαθμες δημόσιες αρχές]. Το
πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Erasmus + Grant Agreement
N° 2016-2927 /9.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κατά τη διάρκεια της έρευνας μας και των δοκιμών ελέγχου, οι νέοι ανέλαβαν ενεργό ρόλο στην έρευνα συζητώντας με συνομήλικούς τους τις
εμπειρίες, τις απόψεις και τις προτάσεις τους σχετικά με την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.
Σε αυτή την ενότητα, αναφέρουμε μερικές μελέτες περιπτώσεων από τις χώρες που συμμετείχαν στο YEIP οι οποίες λειτουργούν ως παράδειγμα
ενεργούς και θετικής συμμετοχής και εμπλοκής των νέων.
Οι μελέτες περιπτώσεων που παρουσιάζονται εδώ είναι διαθέσιμες και στις αντίστοιχες γλώσσες των χωρών εταίρων.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΑΠΌ ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ
Το πρόγραμμα YEIP στο Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγε συνεντεύξεις και δημιούργησε ομάδες έρευνας σε δύο διαφορετικά
σχολεία. Το πρώτο ήταν το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Huntingdon, του Cambridge. Πήραμε συνέντευξη
από 8 άτομα ηλικίας 15 χρονών. Το δεύτερο ήταν ένα κολλέγιο ανώτερης εκπαίδευσης στο Newham, στο Λονδίνο.
Εδώ πήραμε συνέντευξη από 16 νέους μεταξύ 16 και 20 χρονών. Οι νέοι στο Huntingdon ήταν όλοι λευκοί Άγγλοι, με
εξαίρεση έναν Ασιάτη ενώ οι νέοι στο Newham προέρχονταν από ένα ευρύτερο φάσμα εθνοτήτων.
Στην ομάδα έρευνας, οι νέοι ερευνητές ρώτησαν τα άτομα «αισθάνεστε Βρετανοί»; Οι απαντήσεις στο σχολείο του Huntingdon ήταν εντελώς αντίθετες – όλοι απάντησαν θετικά- από τις απαντήσεις των νέων του Newham που απάντησαν
αρνητικά.
Στο Huntingdon οι απαντήσεις έδειξαν ότι όλοι ένιωθαν «πολύ Άγγλοι» χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που να το εξηγεί. Μερικοί
είπαν «λόγω του τρόπου ομιλίας μου» ή, «εδώ γεννήθηκα»∙ άλλοι αναφέρθηκαν «στο είδος φαγητού και στην ευγένεια».
Όλοι, ως ομάδα ήταν προβληματισμένοι σχετικά με το τι θεωρούν οι άλλοι άνθρωποι Βρετανικό∙ από μια εξωτερική οπτική. Όλοι μπορούσαν να
κατανοήσουν γιατί κάποιος να μην νιώθει Βρετανός, αν και γι’ αυτούς κάτι τέτοιο φαινόταν εξωπραγματικό. Οι οικογένειες όλων κατάγονταν από
την ίδια περιοχή στην οποία ζούσαν και είχαν βρετανικές ρίζες. Το γεγονός ότι ήταν λευκοί και σχετικά προνομιούχοι τους βοηθούσε να έχουν μια
φιλοσοφική, μάλλον όχι τόσο ρεαλιστική, κατανόηση των θεμάτων υπό συζήτηση.
Στο Newham οι απαντήσεις διαφοροποιούνταν πολύ. «Νιώθω ότι δεν μπορεί κανείς να είναι πραγματικά Βρετανός, αλλά μπορεί να ανακαλύψει τι
σημαίνει ’Βρετανός’. Είναι σαν να κάνεις διάφορες δραστηριότητες για να ανακαλύψεις τι σημαίνει κάτι. Δε νομίζω όμως ότι μπορεί κάποιος να είναι
Βρετανός». Όταν οι μαθητές ρωτήθηκαν για τη ζωή στην Αγγλία, οι πιο πολλοί απάντησαν ότι θα ήθελαν να φύγουν. «Δε φαντάζομαι τον εαυτό μου
να ζει στην Αγγλία για πολύ καιρό. Θα ζούσα στην Αμερική, στην Ιαπωνία ή αλλού. Η Ιαπωνία ακούγεται τέλεια ιδέα.»
Μερικοί από αυτούς αναλογίστηκαν ακόμη και τη σύγκρουση ανάμεσα στις ρίζες τους και τα ερεθίσματα που δέχονται στο Βρετανικό περιβάλλον
που ζουν. «Βασικά, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι όταν είμαι με την οικογένεια μου είναι φυσικό να ακολουθώ τη δική τους φιλοσοφία, όταν είμαι
στο σχολείο ή στον εργασιακό χώρο επηρεάζομαι από τον Βρετανικό τρόπο σκέψης που επικρατεί εκεί, οπότε νομίζω πρέπει να προσαρμοστείς με
αυτό. Δεν μπορείς να απομακρυνθείς από αυτό γιατί αλλιώς θα βρεθείς σε δύσκολη κατάσταση»… «Ζω εδώ σχεδόν όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου
δουλεύουν εδώ, συνεισφέρουν… Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να ονομάζομαι Βρετανός. Έχω δεχθεί εκφοβισμό αλλά έχω δικαίωμα να θεωρούμαι
Βρετανός».
Οι απαντήσεις τους δεν έδειχναν ότι το να είσαι Βρετανός είναι κάτι ιδιαίτερο ή μοναδικό. Όλοι συνδέονταν με τον πολιτισμό τους και θεωρούσαν
ότι ήταν «από» τη Νιγηρία, την Ινδία ή από τη χώρα προέλευσης των οικογενειών τους. Δεν ένιωθαν ότι μπορούσαν να συστηθούν ως Άγγλοι. Όπως
ανέφεραν «Δεν ξέρω τι σημαίνει να είσαι Βρετανός… αλλά όταν το σκέφτομαι… ξέρω απλά ότι δεν είμαι».

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΊΑ
Ως μέρος του προγράμματος YEIP, η έρευνα διεξήχθη από μια ομάδα 16 νέων εθελοντών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και τη
Βαρσοβία της Πολωνίας. Στην έρευνα συμμετείχαν νέοι από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστήμια, νέοι
χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση και μετανάστες.
O στόχος της έρευνας ήταν τριπλός. Αρχικά, να αξιολογηθεί η σύλληψη εννοιών σχετικών με την περιθωριοποίηση
και τη ριζοσπαστικοποίηση μεταξύ των νέων. Έπειτα, να μελετηθεί η συμμετοχή των νέων στην αποτροπή αυτών
των φαινομένων. Τρίτον, να γίνει ενημέρωση για την ανάπτυξη εργαλείων βασισμένων στο Μοντέλο Καλής Ζωής για
την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης. Με βάση την αρχική εκπαίδευση που έλαβαν οι νέοι εθελοντές στις ποιοτικές
ερευνητικές μεθόδους, δημιουργήθηκαν δύο ομάδες έρευνας και διεξήχθησαν 33 συνεντεύξεις. Για τη διευκόλυνση των
συζητήσεων και την ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να εκφράσουν τη γνώμη τους και να μοιραστούν την προσωπική τους
εμπειρία παρουσιάστηκε μια μελέτη περίπτωσης. Αυτή η μελέτη περίπτωσης βασίστηκε σε ένα αληθινό περιστατικό που περιλάμβανε διακρίσεις
και βία εναντίον μιας νεαρής μετανάστριας. Η Suraya είναι μια νεαρή πρόσφυγας από το Αφγανιστάν. Είναι 16 χρονών και έχει εγκατασταθεί στη
Ρουμανία εδώ και ένα χρόνο μαζί με τους γονείς και τις 4 αδελφές της. Ζουν σε ένα προσφυγικό κέντρο υποστήριξης. Η οικογένεια της ακολουθεί
μια συντηρητική άποψη για τις γυναίκες και έτσι η Suraya φοράει μια μαντήλα στο κεφάλι της όταν πάει σχολείο. Πάει στην 1η τάξη Λυκείου.
Από την πρώτη μέρα που μπήκε στην τάξη, οι συμμαθητές της την αντιμετώπισαν με αρνητικό τρόπο λόγω της μαντίλας της, του Ισλάμ και της
υποβόσκουσας εχθρικής της στάσης απέναντι στη Ρουμανία. Ντρεπόταν να συζητήσει ανοιχτά για το θέμα αυτό με τους καθηγητές της. Ωστόσο,
μίλησε στους γονείς της οι οποίοι αποφάσισαν να σταματήσει το σχολείο. Η Suraya, όμως, επέμενε ότι ήθελε να πηγαίνει παρά την αρνητική
στάση των συμμαθητών της και την αίσθηση μοναξιάς και απομόνωσης που ένιωθε. Μια μέρα, στην επιστροφή της στο σπίτι με το τραμ, ένας
συμμαθητής της, μετά από επαναλαμβανόμενα λεκτικά πειράγματα, της επιτέθηκε με ένα ξυραφάκι. Κανένας στο τραμ δεν αντέδρασε. Η Suraya
σε όλη τη διαδρομή προς το σπίτι έκλαιγε. Όταν είπε στους γονείς της τι έγινε, την συμβούλευσαν να πάει στην αστυνομία αλλά η ίδια φοβόταν ότι
με την κατάθεση της καταγγελίας της θα έπρεπε να φύγει από το σχολείο.
Τελικά, συμφώνησε να καταγγείλει το περιστατικό και ζήτησε βοήθεια από μια μη κυβερνητική οργάνωση υπεύθυνη για θέματα κοινωνικής
ενσωμάτωσης.
Οι εκπρόσωποι της οργάνωσης αυτής πήγαν μαζί με τη Suraya στο σχολείο της και μίλησαν στους μαθητές για την αναγκαστική μετανάστευση,
το τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας, την πολιτιστική ευαισθησία, την πολυπολιτισμικότητα κ.α. Η Suraya ήταν σίγουρη ότι οι συμμαθητές της δεν
γνώριζαν τίποτα για την ίδια και τo λόγο που βρίσκεται στη Ρουμανία. Φοβόταν ότι η τιμωρία των συμμαθητών της θα προκαλούσε περισσότερη βία
εναντίον της και τελικά θα αναγκαζόταν να σταματήσει το σχολείο. Οι διαλέξεις που έγιναν στο σχολείο ήταν πολύ διαδραστικές και διασκεδαστικές.
Μαζί με τους διαπολιτισμικούς μεσάζοντες συμμετείχαν και νεαροί μετανάστες οι οποίοι ήταν εθελοντές στο πρόγραμμα YEIP στη Ρουμανία και
μίλησαν για την κουλτούρα, το φαγητό, τη μουσική και το τι κατάφεραν μέχρι τώρα εκεί.
Τελικά, οι συμμαθητές της Suraya κατανόησαν τι σημαίνει πρόσφυγας και τους λόγους που η συμμαθήτρια τους ήθελε να καλύπτει το κεφάλι της
και σταμάτησαν να της φέρονται προσβλητικά και βίαια.
Οι συμμαθητές της άρχισαν να την κάνουν παρέα στα διαλείμματα και να την ρωτούν για τη χώρα προέλευσης της. Επίσης, οι καθηγητές
αντιλήφθηκαν τον κρίσιμο ρόλο τους στην προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης στην τάξη.
Η προσέγγιση του προβλήματος της Suraya, βασισμένη στην ενεργό εμπλοκή του θύματος και του θύτη, τόνισε την ουσιαστική συμβολή της
θετικής ψυχολογίας και του Μοντέλου Καλής Ζωής στην αλλαγή της αρνητικής στάσης και συμπεριφοράς των νέων μαθητών.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Α., ένα κορίτσι ηλικίας 18 ετών, που ζει σε μια περιοχή όπου κυριαρχούν τα ναρκωτικά, έμπλεξε με τη χρήση ναρκωτικών από
την ηλικία των 12 ετών, καθώς είχε πρόσβαση στο εμπορικό σημείο, που ήταν δίπλα στο σπίτι της.
Πιστεύει ότι αν ζούσε σε άλλη περιοχή ή χώρα, η ζωή της δεν θα είχε αυτή την πορεία. Όπως αναφέρθηκε όταν ερωτήθηκε,
στην περίπτωση αυτή, η περιθωριοποίηση και κατ’ επέκταση πιθανή ριζοσπαστικοποίηση έχει να κάνει με τον τόπο
όπου μεγάλωσε και τις προσωπικές της εμπειρίες που σχετίζονται με αυτήν την περιοχή.
Αφού κατανάλωνε φάρμακα για αρκετά χρόνια, νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική και έχασε ένα έτος σχολείου
λόγω απουσιών. Οι δάσκαλοι της είπαν ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο δίπλωμα του γυμνασίου και το εξιτήριο
από την κλινική. Όπως περιγράφεται, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν στους μαθητές ότι θα πρέπει να
προσπαθήσουν σκληρά για να ολοκληρώσουν το σχολείο, αλλά τα παιδιά δεν επιλέγουν σκληρή δουλειά, αφού όλα γίνονται πολύ
δύσκολα.
Συχνά θυμώνει με την αδικία και την έλλειψη σεβασμού, δίνοντας παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες κυνηγούσε τον δάσκαλό της μέσα στο
σχολικό κτίριο λόγω της έλλειψης σεβασμού προς αυτήν. Από την άλλη πλευρά, παίρνει χαρά όταν ξεπερνά τις δυσκολίες και σχηματίζει έναν
καλύτερο εαυτό. Όπως εξηγεί, το ένα πράγμα που αναβάθμισε τη ζωή της ήταν η ψυχιατρική κλινική που την βοήθησε να κόψει τα ναρκωτικά και
να βρει ξανά τον εαυτό της.
Όπως περιγράφεται, όταν κατανάλωνε ναρκωτικά, χάθηκε, συνήθιζε να χτυπάει τη μητέρα της, άφησε το σπίτι της, ενώ υπήρξε μία φορά που
συνελήφθη γιατί είχε κοκαΐνη, την οποία αφού την κατανάλωσε μέσα στο αστυνομικό τμήμα, άρχισε να ζητάει να μηνύσει τους γονείς της. Κατά το
τελευταίο έτος, η κατανάλωση την οδήγησε στη χρήση βίας, αν και ήταν εναντίον της βίας ως άνθρωπος. Χαρακτηριστικά, υπογραμμίζει ότι δεν
ήταν εκείνη που χρησιμοποιούσε τη βία, αλλά τα ναρκωτικά. Αναφέρει ότι οι ουσίες την οδήγησαν σε ακραία και ριζοσπαστική συμπεριφορά που
δεν έχει εκφράσει ποτέ πριν.
Όταν ρωτήθηκε αν έχει αισθανθεί ποτέ διακριτική μεταχείριση, μίλησε για το δάσκαλό της που αναφέρθηκε σε αυτήν χρησιμοποιώντας
εξευτελιστικές εκφράσεις. Όταν αντέδρασε, αποβλήθηκε.
Στην περίπτωση που περιγράφεται, μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια νεαρή γυναίκα που είχε εμπλακεί σε μια δύσκολη κατάσταση σε νεαρή
ηλικία, μέσω της οποίας έδειξε βίαιη συμπεριφορά. Απαιτείται εκπαίδευση και πληροφόρηση ώστε τα παιδιά να κατανοούν τους κινδύνους και τις
πιθανές συνέπειες πολλών θεμάτων.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Μελέτη περίπτωσης
Στο πλαίσιο του έργου YEIP διεξήχθη έρευνα σε γυμνάσια και σε μεταναστευτικά κέντρα των νέων για να διαπιστωθεί
ποια είναι η αντίληψη των νέων σχετικά με το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Η καινοτόμος μεθοδολογία του
YEIP χαρακτηρίζεται από την προσέγγιση που βασίζεται στην νεολαία, καθώς νέοι ερευνητές είχαν ενεργό ρόλο στη
συνολική ερευνητική διαδικασία.
Κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης και της διαδικασίας συνέντευξεως, οι νέοι μίλησαν για τις εμπειρίες τους,
τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Υπό το πρίσμα
της ανταλλαγής λεπτομερειών αυτών των εμπειριών, ετοιμάσαμε μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με την εμπειρία του
εκφοβισμού ενός νεαρού φοιτητή και τον τρόπο με τον οποίο βρήκε καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης.
Το ψευδώνυμο που δίνεται είναι ο Μάριος. Ο Μάριος είναι ένας νεαρός 16χρονος από την Ελλάδα που πρόσφατα μετακόμισε στην Κύπρο μαζί

με τους γονείς του. Μας εξήγησε ότι όταν ήρθε για πρώτη φορά στο σχολείο βίωσε ένα περιστατικό εκφοβισμού λόγω της εθνικότητάς του ως
Έλληνας. Συγκεκριμένα, οι Κύπριοι συμμαθητές του εξέφρασαν μισητά σχόλια σε αυτόν για λόγους της εθνικής του ταυτότητας. Σε αυτό το σημείο
πρέπει να εξηγήσουμε ότι στην Κύπρο η κοινή γνώμη διαχωρίζεται όσον αφορά τη φύση της εμπλοκής της ελληνικής κυβέρνησης κατά την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Κάποιοι πιστεύουν ότι η Ελληνική κυβέρνηση δεν βοήθησε τους Κύπριους κατά την Τουρκική εισβολή, ενώ
άλλοι πιστεύουν ότι ήταν σύμμαχοι της κυπριακής κυβέρνησης.
Μετά το περιστατικό αυτό, ο Μάριος μοιράστηκε την εμπειρία του με τους γονείς του και εξήγησε πως αισθάνθηκε αποξενώση λόγω της
ψυχολογικής / λεκτικής παρενόχλησης. Ανέφερε πως η δυνατότητα να συζητήσει ανοιχτά αυτή την εμπειρία με τους γονείς του, του επέτρεψε
να κατανοήσει με αμερόληπτο τρόπο τη φύση της πολιτικής συμμετοχής της ελληνικής κυβέρνησης. Οι γονείς του, του εξήγησαν ότι τα ιστορικά
γεγονότα δεν είναι πάντα απόλυτα και έτσι πρέπει ο ίδιος να είναι ανοιχτός και για τις δύο πλευρές μιας ιστορίας. Επομένως, ο Μάριος κατάφερε να
κατανοήσει κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά των Κύπριων συμμαθητών του, χωρίς όμως να δικαιολογεί την επιθετικότητα τους. Παρόλα αυτά
συνειδητοποίησε ότι μέσα από την ανοικτή συζήτησή που έιχε με τους γονείς του έμαθε την σημασία της κριτικής σκέψης για ένα θέμα.
Ο Μάριος εξήγησε τη σημαντικότητα του ανοιχτού και έντιμου διαλόγου με θετικά πρότυπα (τους γονείς του) και τον τρόπο που τον βοήθησε να
αντιμετωπίσει καλύτερα τις καταστάσεις στο σχολείο. Ακόμη, ήταν σε θέση να σταματήσει τον εκφοβισμό που βίωνε, συζητώντας ανοιχτά το θέμα
με τους συνομηλίκους του. Ο Μάριος δήλωσε ότι πλέον είναι σε θέση να επιλύει συγκρούσεις ανάμεσα σε συμμαθητές του ενθαρρύνοντας τους να
“σκέπτονται κριτικά” και να “συζητούν ανοιχτά τις διαφορές τους”.
Αυτή η εισήγηση ήταν αξιοσημείωτη καθώς τόνισε το ρόλο και τη σημασία των θετικών προτύπων και του ανοιχτού διαλόγου, τόσο σε επίπεδο
ομότιμου όσο και σε επίπεδο ομοτίμων και ενηλίκων.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
F. Η Φ. ζει στην Eμίλια-Ρομάνια και είναι φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο. Οι γονείς της κατάγονται από το Μαρόκο, αλλά η ίδια
γεννήθηκε στην Ιταλία.
Η εμπειρία της στις οργανώσεις νεολαίας την βοήθησε να ξεπεράσει τα προβλήματα διάκρισης και τον εκφοβισμό που
αντιμετώπιζε στο Γυμνάσιο από τους συμμαθητές της λόγω του ότι ήταν μουσουλμάνα.
Χωρίς τη βοήθεια του οργανισμού νεολαίας, η Φ. πιστεύει ότι η ζωή της θα ήταν εντελώς διαφορετική:
«Αν δεν είχα τη στήριξη του οργανισμού και δεν μεγάλωνα σε ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο, οι καταστάσεις και τα
προβλήματα που βίωσα στην εφηβεία μου θα με οδηγούσαν αλλού ή θα σκεφτόμουν διαφορετικά, θα δρούσα διαφορετικά.
[…] Όταν θυμάμαι την εφηβεία μου, πιστεύω ότι μερικά επεισόδια θα μπορούσαν να με κάνουν τέρας.
Για παράδειγμα, ανήκω στη γενιά που φοιτούσε στο Γυμνάσιο το 2001 και το 2002. Το 2001 δεν ήταν καλή περίοδος για τους μουσουλμάνους
λόγω των Δίδυμων Πύργων. Στην πιο κρίσιμη περίοδο, […] έπρεπε να υποστώ κριτικές, προκαταλήψεις, σωματική και λεκτική βία από τους
συμμαθητές μου.
[…] Αν δεν επιλέξεις το σωστό δρόμο στη ζωή σου, τέτοιες καταστάσεις μπορούν να καλλιεργήσουν μέσα σου μίσος και θυμό, συναισθήματα που
αν δεν εκτονώσεις με άλλους τρόπους, μπορούν να οδηγήσουν σε μίσος και απόρριψη των γύρω σου.»
Χάρη στη στήριξη του οργανισμού νεολαίας, η Φ. μπόρεσε να αντιδράσει στις προσβολές και να ενισχύσει την προσωπικότητα και την ταυτότητα
της:
«Στο Λύκειο, άρχισα να αντιδρώ όταν η οργάνωση με βοήθησε να διαμορφώσω την ταυτότητα μου, να πιστέψω στις αξίες μου, να λάβω θέση και
να αναλάβω ρόλους και ευθύνες.
[…] Δεν ήμουν πια η σιωπηλή Φ. που υπέφερε, που άντεχε και δεν αντιδρούσε. Έγινα η Φ. που άρχισε να παρεμβαίνει, να μιλάει, να υπερασπίζεται
τον εαυτό της, να αντιδρά, να δίνει εξηγήσεις, να κάνει τον εαυτό της γνωστό, να ρωτάει τους καθηγητές αν μπορούσε να παρέμβει σε συγκεκριμένα
ζητήματα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. […] Όλα αυτά συνέβαλαν στην αυτοεκτίμηση μου, στην αποδοχή των αξιών μου ως Ιταλίδα
μουσουλμάνα.
[…] Αυτές οι δραστηριότητες συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου, γιατί με έκαναν να νιώθω σημαντική, ανέλαβα ρόλους, ένιωθα
υπεύθυνη. Όταν κάποιος νιώθει σημαντικός, δεν αφήνει άλλους παράγοντες να τον καταβάλουν.»
Η Φ. πιστεύει ότι, όπως ακριβώς με τις οργανώσεις, το σχολείο πρέπει επίσης να βοηθήσει και να στηρίξει τους νέους να ενισχύσουν την προσωπικότητα

τους και να αποκτήσουν ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στην κοινωνία ώστε να αντιστέκονται στο μίσος και τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση:
«Ακόμη και στα πλαίσια του σχολείου, είναι σημαντικό οι καθηγητές και τα εκπαιδευτικά προγράμματα να λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά.
[…] Τίποτα από αυτά δεν είναι εφικτό, αν δεν εμπλακεί ένας καθηγητής με δικό του κίνητρο. […] Αν δεν γίνονται αυτά στο σχολείο, πού γίνονται;
[…] Αν εσύ δεν ψάξεις μόνος σου για πληροφορίες, κανείς δεν σου τα εξηγεί αυτά. Είναι ακόμη χειρότερο αν περιορίσεις τον εαυτό σου σε όσα
μεταδίδει η τηλεόραση!».
Σύμφωνα με την Φ., το να νιώθει κανείς αποδοχή και στήριξη από μια κοινότητα ή μια ομάδα, όπως το σχολείο ή τις τοπικές οργανώσεις, βοηθάει
στην προσωπική του πρόοδο αφού αποκτάει τα απαραίτητα εφόδια για να αντισταθεί σε εξτρεμιστικές ιδέες.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
Το όνομα του νεαρού είναι Bashir. Είναι 18 χρονών και έρχεται από το Αφγανιστάν. Το έσκασε από τη χώρα του, εξαιτίας του
πολέμου, ταξιδεύοντας μέσω χωρών όπως το Ιράν, η Τουρκία, η Ελλάδα και άλλες, καταλήγοντας στη Σουηδία το 2016. Επί
του παρόντος, ζητά άσυλο και περιμένει την απόφαση του Γραφείου Μεταναστευτικής Πολιτικής της Σουηδίας σχετικά
με το αν μπορεί να μείνει στη χώρα ή όχι. Όσο περιμένει την έκβαση της υπόθεσής του, ο Bachir μαθαίνει να μιλάει
Σουηδικά και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να έχει καλούς βαθμούς, χρησιμοποιώντας ένα γλωσσικό πρόγραμμα. Ο
Bashir πιστεύει ότι τα Σουηδικά είναι σχετικά δύσκολα, και παρότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει να πηγαίνει γυμνάσιο
τώρα, χρειάζεται να εξασκήσει κι άλλο τα Σουηδικά του ώστε να πληροί τα κριτήρια σύμφωνα με το Σουηδικό πρόγραμμα
σπουδών. Επειδή ο Bachir ήρθε ως ασυνόδευτος στη Σουηδία, το βρήκε δύσκολο να συγκεντρωθεί στο σχολείο. Ανησυχούσε
πολύ για την οικογένειά του, αλλά αυτό άλλαξε πρόσφατα. Εξηγεί:
Δεν είχα καμία επαφή τον πρώτο 1,5 χρόνο που βρισκόμουν εδώ, αλλά τους βρήκα πριν 3 μήνες. Ήμουν χαρούμενος όταν μίλησα με τη μητέρα
μου. Ειδικά όταν μιλάς σε κάποιον που δεν έχεις ακούσει για κάποιο καιρό, πόσο μάλλον τη μητέρα σου. Ένιωθα να πετάω, ήμουν χαρούμενος και
ένιωθα καλά. Ήταν η πιο χαρούμενη μέρα που πέρασα ποτέ στη Σουηδία. Ναι, και σχετικά με το σχολείο – οι μαθητές και οι δάσκαλοι είναι καλοί
και ευγενικοί. Δεν έχω και τόσους πολλούς φίλους. Κρατάω πάντα στενούς τους κύκλους μου. Δεν έχω πολλούς φίλους. Είχα δύο φίλους, αλλά η
απόφαση του Γραφείου Μετανάστευσης σχετικά με την υπόθεσή τους ήταν αρνητική. Έτσι, έφυγαν για τη Γερμανία και τη Γαλλία. Είμαι ολομόναχος
τώρα.
Το παραπάνω απόσπασμα αποτυπώνει παράλληλες πτυχές που φαίνεται να επηρέασαν την αίσθηση του ανήκειν του Bachir, καθώς και τις ελπίδες
και τις ανησυχίες του για το σχολείο και την καθημερινή ζωή. Οι σκέψεις του για την οικογένειά του και τα συναισθήματά του όταν επικοινωνεί
μαζί τους, γνωρίζοντας ότι είναι ζωντανοί και ασφαλείς, είναι, φυσικά, διαμορφωτικά για τη στιγμή της συνέντευξης. Ωστόσο, στην αφήγησή του
διαφαίνεται πως διαμορφώνονται και χάνονται οι φιλίες σε μια νέα χώρα, στην προκειμένη περίπτωση με τους συμμαθητές και τους δασκάλους.
Επιπλέον, αναφέρεται το Γραφείο Μεταναστευτικής Πολιτικής της Σουηδίας, το οποίο τον επηρεάζει όχι μόνο μέσω της απόφασης σχετικά με τους
φίλους του, αλλά και μέσω τη ανασφάλειας για το μέλλον του. Γι’ αυτό το λόγο, και παρότι ο Bachir αναφέρεται θετικά στο σχολείο, η αφήγησή του
δείχνει μία αίσθηση περιθωριοποίησης και στέρησης της δυνατότητας της επιλογής. Ο Bachir συνεχίζει την αφήγησή του για το σχολείο και την
εκπαίδευση, συγκρίνοντας τη ζωή του τώρα και το πως ήταν στο Αφγανιστάν.
Το σχολείο είναι σαν ένα δεύτερο σπίτι για ‘μενα. Όταν έρχομαι εδώ και βλέπω τους δασκάλους και τους μαθητές, είναι καλοί μαζί μου και νιώθω
ασφαλής στο σχολείο. Όχι όπως στο Αφγανιστάν, που σκεφτόμουν «ελπίζω να φτάσω στο σπίτι σήμερα». Γιατί οι Ταλιμπάν είχαν τον έλεγχο της
περιοχής που κατάγομαι. Γι’ αυτό φοβόμουν. Δεν είχα και τόσα κίνητρα να πάω στο σχολείο κάθε μέρα. Οι δάσκαλοι εδώ προσπαθούν να σε
καταλάβουν και σε ρωτούν όταν σε βλέπουν στενοχωρημένο. Αλλά δεν είναι έτσι στη χώρα μου. Όπως λένε, το σπίτι δεν είναι οι τέσσερις τοίχοι,
αλλά το συναίσθημα. Όταν πας κάπου που νιώθεις καλά, είναι το σπίτι σου. Νιώθεις ασφαλής και φυσιολογικός. Αλλά η ζωή δεν είναι τόσο εύκολη.
Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα συγκεκριμένο μέρος, I can’t cross my line. Ελπίζω να μπορώ σύντομα, αλλά δεν το νομίζω. Όλα θα αλλάξουν. Κάθε πορεία
ζωής έχει τη δική της ώρα.
Η ιστορία του Bachir είναι γεμάτη απογοητεύσεις, επιθυμίες και αποχωρισμούς. Κατά κάποιον τρόπο, βρίσκεται σε μία περίοδο κατά την οποία
το μέλλον του διακρίνεται από ανασφάλεια και ανησυχίες. Ταυτόχρονα, φαίνεται μια αίσθηση ελπίδας, αλλά και πάλης να ανήκει κάπου. Για

παράδειγμα, εκφράζει την επιθυμία να μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνία. Τα πιο σημαντικά άτομα στη ζωή του Bachir τώρα είναι η οικογένειά
του και οι δάσκαλοι στο σχολείο. Νιώθει ασφαλής στο σχολείο και δείχνει ενθουσιασμό για μάθηση και να καταφέρει κάτι. Η πιθανότητα να
χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνεί με την οικογένειά του είναι φυσικά κεντρική γι’ αυτόν όταν προσπαθεί να είναι
θετικά διακείμενος για το μέλλον.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Η Ρόζα είναι 16 χρονών και μένει σε ένα μικρό χωριό στο κέντρο της Πορτογαλίας μαζί με τον πατέρα της, ένα γηγενή της
Μοζαμβίκης. Η Ρόζα τράβηξε το ενδιαφέρον των νέων ερευνητών κατά τη διάρκεια της ομάδας εστιασμένης συζήτησης και
της συνέντευξης, διότι ανέφερε κάποια θέματα που συμπίπτουν με τους ερευνητικούς στόχους του YEIP∙ πιο συγκεκριμένα,
θέματα σχετικά με ακραίες πολιτικές ιδεολογίες, ρατσισμό και ομοφοβία.
Η Ρόζα ήταν και αυτή θύμα εκφοβισμού εξαιτίας του χρώματος της επιδερμίδας της και της εμφάνισής της (π.χ. την
αποκαλούσαν «χοντρή»), κάτι που ενδεχομένως να έχει συμβάλει στη νοοτροπία και τα συναισθήματά της σχετικά με την
περιθωριοποίηση.
Σχετικά με πολιτικές ιδεολογίες, η Ρόζα ανέφερε ότι νιώθει ενοχλημένη και θυμωμένη με τις διαφορετικές απόψεις που συχνά
εκφράζουν οι συνάδελφοί, και ο πατέρας της (π.χ. κάποιοι από τους συναδέλφους της έδειχναν κατανόηση προς το Χίτλερ και υποστήριζαν την
ιδέα ότι οι μετανάστες θα έπρεπε να γυρίσουν στη χώρα προέλευσής τους). Η Ρόζα δήλωσε ότι θα ήθελε να αλλάξει τις αντιλήψεις των συναδέλφων
της, καθώς τέτοιες ιδέες μπορεί να επιφέρουν «την επανάληψη ιστορικών επεισοδίων, όπως ο Ναζισμός». Η Ρόζα έχει έρθει σε επαφή και με
εξτρεμιστικά μηνύματα απευθυνόμενα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα οποία προέρχονταν από ένα πολιτικό κόμμα της Πορτογαλίας∙ γεγονός που την
προβλημάτισε πολύ για το μέλλον της κοινωνίας. Τόνισε, επίσης, ότι ομοφοβία υπάρχει και στη σχολική της κοινότητα, κυρίως όμως απέναντι σε
ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, καθώς οι ομόφυλες σχέσεις μεταξύ γυναικών αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να γίνει
αιτία περιθωριοποίησης παρατηρήθηκε από τη Ρόζα: η οικονομική δυνατότητα, η οποία μπορεί να εμποδίζει κάποιους νέους ανθρώπους να έχουν
πρόσβαση ή να αποκτούν
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Σας ζητάμε να μας βοηθήσετε, συμπληρώνοντας ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που δε θα πάρει πάνω από 5-8 λεπτά. Για να συμμετάσχετε και
να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πρέπει να είστε 16-29 ετών. Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές. Τα δεδομένα που θα
συλλέξουμε από τις απαντήσεις σας θα αποτελέσουν τις βάσεις για το προληπτικό εργαλείο του έργου YEIP, προωθώντας θετικές προσεγγίσεις στην
καταπολέμηση της νεανικής ριζοσπαστικοποίησης.
Για να σας ευχαριστήσουμε για τη συμβολή σας, προσφέρουμε την ευκαιρία να κερδίσετε μία υποτροφία για να παρακολουθήσετε
το τελευταίο συνέδριο του έργου στο Λονδίνο, το οποίο θα λάβει χώρα τον επόμενο χρόνο. Για συμμετάσχετε στην κλήρωση,
απλά συμπληρώστε το email σας στο τέλος της έρευνας.
Όλα τα αποτελέσματα και τα νέα είναι διαθέσιμα εκεί και στη σελίδα μας στο Facebook “YEIP Project”, μείνετε ενημερωμένοι!
Εάν εσείς ή κάποιος άλλος χρειάζεται κάποια βοήθεια σε σχέση με τα θέματα που συζητήθηκαν, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο:
yeip@iars.org.uk
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία!
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΣΤΟ (ΠΑΤΉΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΆΣΧΕΤΕ)
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YEIPproject

YEIP project

#YEIP_EU
Το Youth Empowerment and Innovation Project, καθοδηγούμενο από νέους
ανθρώπους θα κατασκευάσει και θα δοκιμάσει πρωτοποριακά μοντέλα
πολιτικής παρέμβασης.
Γίνετε μέλη του δικτύου μας, παρακαλώ εγγραφείτε συμπληρώνοντας τη φόρμα
συμμετοχής.

Email: YEIP@iars.org.uk

JOIN US!
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