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Σχετικά με το έργο REACH YOUth και τους εταίρους
Η κοινωνική εργασία στον τομέα της νεολαίας δείχνει ότι οι μειονεκτούντες νέοι τείνουν να
παρασύρονται από αντιδημοκρατικές ομάδες και να επηρεάζονται από λαϊκιστικά
κινήματα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ριζοσπαστικοποίησης, είναι σημαντικό να
προσεγγίσουμε αυτούς τους νεαρούς ενήλικες, αν θέλουμε να τους επαναφέρουμε στη
δημοκρατική σκέψη και δράση. Στόχος της κοινωνικής εργασίας σε θέματα νεολαίας σε
όλη την Ευρώπη είναι η καταπολέμηση αυτών των προβλημάτων. Επομένως, στόχος του
παρόντος έργου είναι να εντοπίσει τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία παρέμβασης για την
καταπολέμηση των αντιδημοκρατικών τάσεων στις χώρες-εταίρους και να τα
συγκεντρώσει σε ένα εκπαιδευτικό πακέτο. Αυτό το «Σύνολο Δημοκρατικής Παρέμβασης»
έχει αναπτυχθεί για χρήση σε όλη την Ευρώπη και θα δώσει στους επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής εργασίας σε θέματα νεολαίας την ευκαιρία
να χρησιμοποιήσουν ένα καινούργιο, ενδιαφέρον και διαπολιτισμικά σχεδιασμένο
εκπαιδευτικό πακέτο στην εργασία τους.
Οι μειονεκτούντες νέοι, που αποτελούν μία από τις ομάδες-στόχο του έργου, θα
παρακινηθούν ώστε να εξερευνήσουν συνειδητά την αυτοαποτελεσματικότητά τους και να
ενστερνιστούν τις δημοκρατικές αξίες. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές ομάδες-στόχος είναι οι
ακόλουθες:
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ
1) Επαγγελματίες στον τομέα της κοινωνικής εργασίας σε θέματα νεολαίας, οι οποίοι
εργάζονται με μειονεκτούντες νέους.
2) Φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής εργασίας σε θέματα νεολαίας,
πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης και πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών
του κοινωνικού τομέα.
ΔΕΥΤΕΡΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
1) Μειονεκτούντες νέοι που παρασύρονται από αντιδημοκρατικά, λαϊκιστικά και
εξτρεμιστικά κινήματα, οι οποίοι δεν καλύπτονται επαρκώς από τις υφιστάμενες
μεθόδους αντιμετώπισης.
2) Φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την
υλοποίηση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) ή πρώιμης
κοινωνικής εκπαίδευσης (Τομέας Ανώτερης Εκπαίδευσης – πανεπιστήμια
εφαρμοσμένων επιστημών/πανεπιστήμια).
Με τις πιο πάνω κοινές ομάδες-στόχο, πέντε εταίροι συνεργάζονται τα τελευταία δύο
χρόνια στο πλαίσιο του έργου REACH YOUth:
•

Sozialwerk Dürener Christen e.V., συντονιστής εταίρος (Γερμανία)
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•
•
•
•

Asociación Caminos (Ισπανία)
Bimec (Βουλγαρία)
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος)
CESIE (Ιταλία)

Μέσω του REACH YOUth, οι εταίροι έχουν αναπτύξει τα ακόλουθα παραδοτέα:
1. Ένα Σύνολο Δημοκρατικής Παρέμβασης και μια σειρά μαθημάτων για διδασκαλία
του Συνόλου σε επαγγελματίες, υπό την ευθύνη του συντονιστή εταίρου του έργου
(Sozialwerk)
2. Ένα Συμπληρωματικό Μοντέλο Επικοινωνίας και Επίλυσης Συγκρούσεων, υπό την
ευθύνη του εταίρου Bimec
3. Μια Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης, υπό την ευθύνη του Κέντρου Κοινωνικής
Καινοτομίας
4. Ένα Εγχειρίδιο Μεταφοράς/Οδηγό Εφαρμογής (το παρόν έγγραφο), υπό την
ευθύνη του εταίρου CESIE.
Τα πρώτα δύο παραδοτέα (Σύνολο Δημοκρατικής Παρέμβασης και Συμπληρωματικό
Μοντέλο), προορίζονται ως μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης για τις πρωταρχικές ομάδεςστόχο, οι οποίες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε ατομικό επίπεδο στην εργασία τους
με μειονεκτούντες νέους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί πόροι παρέχουν παραδείγματα
αποτελεσματικών τεχνικών που προάγουν τις δημοκρατικές αρχές και μπορούν να τις
εφαρμόσουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι
εκπαιδευτικοί και οποιοιδήποτε άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται με νέους, ώστε να
καταπολεμήσουν τις αντιδημοκρατικές τάσεις και να καλλιεργήσουν τη δημοκρατική
συνείδηση μεταξύ των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που είναι ευάλωτοι στην
ανάπτυξη εξτρεμιστικών τάσεων.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί μας πόροι είναι συγκεντρωμένοι και διαθέσιμοι δωρεάν μέσω του
τρίτου παραδοτέου του έργου, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Η πλατφόρμα
παρέχει έναν κοινόχρηστο χώρο, όπου μπορείτε να κατεβάσετε τα υλικά και να τα
χρησιμοποιήσετε ατομικά στο επαγγελματικό σας πλαίσιο.
Έχοντας υπόψη ότι οι επαγγελματίες εργάζονται σε ιδρύματα ή άλλα συστημικά πλαίσια,
οι εταίροι συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για ενσωμάτωση
των μεθοδολογιών του έργου σε συστημικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, το Εγχειρίδιο
Μεταφοράς δεν εστιάζει τόσο στους μεμονωμένους επαγγελματίες, όσο στις δράσεις για
καλλιέργεια δημοκρατικού φρονήματος των νέων σε επίπεδο οργανισμού. Για τον λόγο
αυτό, βασικοί αποδέκτες αυτού του Εγχειριδίου είναι όλοι οι επαγγελματίες εκείνοι που
διαδραματίζουν κάποιο ρόλο σε επίπεδο συστήματος, διοίκησης ή λήψης αποφάσεων
εντός του οργανισμού/ιδρύματός τους και οι οποίοι είναι σε θέση να ενσωματώσουν τις
τεχνικές του έργου REACH YOUth στη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό τους.
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Το Εγχειρίδιο περιγράφει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σε επίπεδο οργανισμού, για
παράδειγμα προϋποθέσεις που αφορούν το προσωπικό και τους πόρους ανάπτυξης του
οργανισμού, την ενσωμάτωση σε υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης, τη δέσμευση εκ
μέρους της διοίκησης, την απαραίτητη διασφάλιση ποιότητας και την αλληλεπίδραση με
υφιστάμενα εργαλεία για αναγνώριση της προϋπάρχουσας γνώσης. Εδώ, σας παρέχουμε
εισηγήσεις και συστάσεις για την επιτυχή μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση των
μεθοδολογιών και τεχνικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Η έμφαση δίνεται
στο επίπεδο του οργανισμού/ιδρύματος και όχι τόσο στην ατομική διαδικασία εκμάθησης
αυτών των τεχνικών. Ως εκ τούτου, το Εγχειρίδιο θα αποτελέσει ένα εργαλείο για
οργανισμούς, ιδρύματα, δημόσιους φορείς και άλλες σχετικές οντότητες στον τομέα της
νεολαίας, προκειμένου να καταστήσουν τη μεθοδολογία REACH YOUth αναπόσπαστο
μέρος της δομικής λειτουργίας τους.
Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε φορείς λήψης αποφάσεων σε επίπεδο υπηρεσιών
πρόνοιας για τους νέους, σε σχολεία, κέντρα νεολαίας, σχολικές αρχές και υπεύθυνους
λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης των νέων. Προτού συνεχίσουμε, ας
περιγράψουμε τις μεθοδολογίες που έχουμε αναπτύξει.
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Οι μεθοδολογίες μας για την πρόληψη των αντιδημοκρατικών
στάσεων
Ο ορισμός της «συμμετοχής των νέων» αποτελεί συχνά αντικείμενο συζητήσεων. Όπως η
εργασία στον τομέα της νεολαίας γίνεται αντιληπτή με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες
χώρες, έτσι και η συμμετοχή των νέων ερμηνεύεται διαφορετικά. Αν και δεν υπάρχει μόνο
ένας αποδεκτός ορισμός για τη συμμετοχή των νέων, ο ορισμός που παρέχει το
Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Χάρτη για τη
Συμμετοχή των Νέων στην Τοπική και Περιφερειακή Ζωή, υπερβαίνει τη στενή θεώρησή
της συμμετοχής ως αποκλειστικά πολιτική συμμετοχή, ερμηνεύοντάς την ως επιρροή και
ανάληψη ευθύνης για αποφάσεις και δράσεις που επηρεάζουν τη ζωή των νέων ή για
δράσεις που οι ίδιοι οι νέοι θεωρούν σημαντικές. Η ποικιλομορφία των ορισμών προκύπτει
από το γεγονός ότι έχουν βαθιά τις ρίζες τους στην τοπική πραγματικότητα από την οποία
δημιουργούνται, λαμβάνοντας υπόψη τι λειτουργεί στην κάθε χώρα και το κοινωνικό και
ιστορικό πλαίσιο1.
Πέρα από την εξεύρεση ενός ορισμού, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που λειτουργούν ως
εμπόδιο στη συμμετοχή των νέων:
α) διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας και διαφορετική «γλώσσα» που χρησιμοποιείται
από τα εμπλεκόμενα και τα ενδιαφερόμενα μέρη
β) διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, τόσο για πάγια έξοδα, όπως το ανθρώπινο
δυναμικό, όσο και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των πρωτοβουλιών
γ) η νεολαία πρέπει να γίνει το υποκείμενο, όχι το αντικείμενο: οι ίδιοι οι νέοι
αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τους ίδιους, επομένως
η συμμετοχή πρέπει να αποτελεί εξάσκηση για όλες τις πτυχές της ζωής τους
δ) συμμετοχή και διασύνδεση των διάφορων ενδιαφερομένων μερών
ε) ιεραρχία για την έγκριση των πρωτοβουλιών
στ) διαχείριση χρόνου
ζ) το κίνητρο των νέων
η) οι πολιτικές σκοπιμότητες και τα τμήματα νεολαίας των πολιτικών κομμάτων
μπορούν εύκολα να κυριαρχήσουν στη δημόσια συζήτηση για τη συμμετοχή των νέων,
λειτουργώντας αποτρεπτικά για άλλους νέους.
Πριν ξεκινήσουμε αυτό το έργο, έπρεπε πρώτα να σκεφτούμε τι σημαίνει για μας, ως
επαγγελματίες του κοινωνικού τομέα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η συμμετοχή των
νέων. Αυτό ήταν σημαντικό, γιατί θα μας βοηθούσε να προσδιορίσουμε κοινές αξίες στις
1

https://rm.coe.int/2016-dypall-en/1680717e7a
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οποίες θα βασίζονταν οι μεθοδολογίες μας. Έτσι, σκεφτήκαμε, μεταξύ άλλων, για τα
διάφορα επίπεδα συμμετοχής των νέων και βασίσαμε την εργασία μας σε ένα
συγκεκριμένο μοντέλο: τη «Σκάλα συμμετοχής», που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από
τον Roger Hart, και βασίζεται στην ακόλουθη αναλογία των βαθμίδων μιας σκάλας:
•
•
•
•
•
•
•
•

Σκαλί 8: Κοινή λήψη αποφάσεων
Σκαλί 7: Οι νέοι ηγούνται και παίρνουν την πρωτοβουλία
Σκαλί 6: Κοινή λήψη αποφάσεων με πρωτοβουλία των ενηλίκων
Σκαλί 5: Ζητείται η γνώμη των νέων και τους παρέχεται πληροφόρηση
Σκαλί 4: Διορισμός και πληροφόρηση νέων
Σκαλί 3: Οι νέοι ως πρόσχημα (άλλοθι)
Σκαλί 2: Οι νέοι ως διακοσμητικό στοιχείο
Σκαλί 1: Οι νέοι γίνονται αντικείμενο χειραγώγησης

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτή δεν είναι μια ιεράρχηση συμμετοχής καθαυτή, αλλά
ότι το επίπεδο στο οποίο συμμετέχουν οι νέοι διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το τοπικό
πλαίσιο και ότι μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η εστίαση στο τοπικό
επίπεδο είναι, επομένως, πολύ σημαντική για την επίτευξη της δημοκρατικής συμμετοχής
των νέων. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε στα τυφλά γενικές αντιλήψεις για τη συμμετοχή
των νέων χωρίς να λάβουμε υπόψη τις ειδικές ανάγκες και συνθήκες της εκάστοτε τοπικής
πραγματικότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω θεωρητικό υπόβαθρο, οι εταίροι συνεργάστηκαν για την
ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών για διά ζώσης εκπαίδευση, το οποίο
απευθύνεται σε επαγγελματίες και το οποίο συμπληρώνεται από ένα σύνολο
δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο την προώθηση της δημοκρατικής σκέψης και την
αντιμετώπιση των εξτρεμιστικών απόψεων μεταξύ της νεολαίας (Παραδοτέο 2).
Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο που συμπληρώνει το πιο πάνω πρόγραμμα
σπουδών, και το οποίο εστιάζει στο πώς μπορεί να ενισχυθεί η υγιής και θετική
επικοινωνία και η επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των νέων (Παραδοτέο 3).
Το Παραδοτέο 4, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, είναι ένας κοινόχρηστος
διαδικτυακός χώρος, όπου είναι διαθέσιμοι οι πιο πάνω εκπαιδευτικοί πόροι. Οι
επαγγελματίες και τα ιδρύματα που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις μεθόδους του έργου
REACH YOUth στην εργασία τους με νέους μπορούν να τους κατεβάσουν από εδώ
δωρεάν. Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο και στα αγγλικά, γερμανικά, βουλγαρικά, ισπανικά
και ιταλικά.
Το τελευταίο παραδοτέο του έργου, το Παραδοτέο 5, είναι το παρόν Εγχειρίδιο
Μεταφοράς, και είναι επίσης διαθέσιμο στη διαδικτυακή πλατφόρμα.
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Καθιστώντας τη δημοκρατική συμμετοχή των νέων βασικό στοιχείο
του οργανισμού σας: Εισηγήσεις από συζητήσεις με τοπικά
ενδιαφερόμενα μέρη και επαγγελματίες
Οι εταίροι ακολούθησαν μια σειρά βημάτων για την ανάπτυξη αυτού του Εγχειριδίου.
Καταρχάς, όλοι οι εταίροι διεξήγαγαν συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους παράγοντες, με
στόχο τον εντοπισμό πραγματικών σεναρίων σχετικά με τις αντιδημοκρατικές στάσεις των
νέων. Τα σενάρια που επιλέχθηκαν προστατεύονται από ανωνυμία και στοχεύουν στην
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για ενσωμάτωση αυτών των μεθοδολογιών στο
επίπεδο του οργανισμού/ιδρύματος. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στις
συνεντεύξεις εργάζονται σε:
•

σχολεία ΕΕΚ και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

•

δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες που παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε
νέους

•

τοπικές ομάδες που καταβάλλουν προσπάθειες για προώθηση της κριτικής
σκέψης και της δημοκρατικής συμμετοχής μεταξύ των νέων

•

κέντρα νεολαίας

•

γραφεία πρόνοιας για νέους

•

δημόσιους φορείς λήψης αποφάσεων (π.χ. δήμους).

Οι συζητήσεις είχαν σκοπό να συλλέξουν την επαγγελματική εμπειρία των
ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τα τρέχοντα κενά στη δημοκρατική συμμετοχή των
νέων, το τι μπορεί να γίνει για να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή των μειονεκτούντων
νέων και δύο-τρία πραγματικά παραδείγματα από την καθημερινή τους εργασία σχετικά με
τις αντιδημοκρατικές στάσεις των νέων. Αυτά τα παραδείγματα ομαδοποιήθηκαν με βάση
τα κοινά τους χαρακτηριστικά, ώστε να παραχθούν τρία ανώνυμα σενάρια, τα οποία
παρουσιάζονται εδώ. Για το καθένα από αυτά τα σενάρια θα δοθεί μια πιθανή δράση
αντιμετώπισης, ως εργαλείο για καταπολέμηση παρόμοιων καταστάσεων στον
οργανισμό/ίδρυμά σας.
Αρχικά, παρέχεται μια επισκόπηση των περιορισμών της συμμετοχής των νέων, όπως
εντοπίστηκαν από τους επαγγελματίες που ερωτήθηκαν. Στη συνέχεια, συνοψίζονται
ορισμένες από τις πιθανές λύσεις που πρότειναν οι ερωτηθέντες. Τέλος, παρουσιάζονται
τρία σενάρια περιπτώσεων.
Στο πλαίσιο της πεποίθησής μας ότι η συμμετοχή των νέων πρέπει να αναλύεται με βάση
το εκάστοτε τοπικό πλαίσιο, τις ανάγκες, το στάτους κβο, τα προβλήματα και τις
δυνατότητες, αυτές οι συζητήσεις με τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη και επαγγελματίες
αποδείχθηκαν εξαιρετικά κατατοπιστικές, αφού έριξαν φως σε πραγματικές συνθήκες και
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λόγους πίσω από την έλλειψη πρόσβασης των μειονεκτούντων νέων στη δημοκρατική
ελευθερία και έκφραση. Ως ενδιαφερόμενο μέρος του τομέα, ίσως βρείτε και εσείς χρήσιμα
αυτά τα αποτελέσματα.

Περιορισμοί στην πλήρη δημοκρατική συμμετοχή των νέων
Στις συζητήσεις επισημάνθηκαν ορισμένοι βασικοί και συχνοί παράγοντες που
περιορίζουν τη δημοκρατική συμμετοχή των νέων ή που τους καθιστούν πιο ευάλωτους σε
αντιδημοκρατικές και εξτρεμιστικές στάσεις. Αυτοί συχνά σχετίζονται με βία που ασκείται ή
βιώνεται και είναι οι ακόλουθοι: 1) Η απουσία ενός προστατευτικού οικογενειακού πυρήνα
και η διαμονή σε κέντρα φιλοξενίας συνήθως μέχρι την ηλικία των 18, 2) Η διαβίωση σε
αγροτικές ή άλλες απομονωμένες περιοχές, 3) Η ελλιπής προσοχή που δίνουν τα
εκπαιδευτικά συστήματα στη διδασκαλία της κριτικής σκέψης.
Κάποιοι από τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις ανέφεραν ότι υπάρχει
απόσταση μεταξύ των νέων και της πολιτικής (κάτι που θεωρείται κεντρική πτυχή της
δημοκρατικής συμμετοχής στην κοινωνία). Αυτή η απόσταση ενδεχομένως να οφείλεται
στο γεγονός ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων συμβαίνουν συχνά μέσα σε κλειστούς
κύκλους πολιτικών και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, που συχνά αποτυγχάνουν να
«μιλήσουν στη νεολαία με οριζόντιο τρόπο».

[…] είναι υπό τη φροντίδα της διοίκησης, και όχι σε
οικογένεια. Έτσι, ίσως αυτό που τους κρατά μακριά
από τη δημοκρατική συμμετοχή είναι η έλλειψη
ενδιαφέροντος, η αίσθηση ότι δεν ανήκουν στην
κοινωνία, η αίσθηση ότι όλοι τους έχουν
απογοητεύσει. Είναι περίπλοκο, εν πάση περιπτώσει,
να τους απασχολεί το θέμα για το οποίο μιλάμε εδώ,
όταν πρέπει να σκεφτούν τι θα κάνουν όταν
κλείσουν τα 18 και πρέπει να φύγουν από το κέντρο.
Επαγγελματίας από την Ισπανία, η συνέντευξη έγινε
από Caminos
Πηγή: Unsplash.com

Το πρόβλημα, νομίζω, είναι ότι αυτοί [οι νέοι
από αγροτικές περιοχές] δεν αισθάνονται ότι η
συμμετοχή τους είναι χρήσιμη ή ότι δεν είναι
έτοιμοι να συμμετέχουν. Επαγγελματίας από την
Ισπανία, η συνέντευξη έγινε από Caminos
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Η κριτική σκέψη δεν αποτελεί μέρος του
εκπαιδευτικού συστήματος στη Βουλγαρία. Οι
μαθητές δεν διδάσκονται κριτική σκέψη, δεν
υπάρχουν δραστηριότητες όπως συζητήσεις
στα σχολεία της Βουλγαρίας, μόνο σε
ξενόγλωσσα βρετανικά και αμερικανικά
σχολεία.
Επαγγελματίας από τη Βουλγαρία, η συνέντευξη
έγινε από Bimec

Όσον αφορά την κριτική σκέψη, νομίζω ότι η
εκπαίδευση γενικά, από τη βασική μέχρι την
τριτοβάθμια, προσανατολίζεται στις τεχνικές
δεξιότητες και δεν ενθαρρύνει την κριτική
σκέψη,.
Επαγγελματίας από την Ισπανία, η συνέντευξη
έγινε από Caminos

Λόγω του γεγονότος ότι το σχολικό σύστημα
δεν είναι ευέλικτο και στερείται οικονομικών
πόρων, οι νέοι δεν μπορούν να αναπτύξουν
την κριτική τους σκέψη. Δεν υπάρχει
συμμετοχή σε πολιτικό επίπεδο, γι’ αυτό δεν
μπορεί να αξιοποιηθεί ο διδακτικός χρόνος με
άλλο τρόπο, μόνο εσωτερικά, αλλά χωρίς
καμία πραγματική αναφορά στον τρόπο
υλοποίησης.
Επαγγελματίας από τη Γερμανία, η
συνέντευξη έγινε από Sozialwerk
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Πιθανοί τρόποι με τους οποίους οι επαγγελματίες μπορούν να υποστηρίξουν τους
νέους

Πηγή: Unsplash.com

Σε σχέση με την απόσταση μεταξύ της νεολαίας και του πολιτικού τομέα, μια λύση που
προτάθηκε ήταν ο προγραμματισμός συναντήσεων μεταξύ νέων και δημοτικών
συμβουλίων ή άλλων οργάνων και φορέων λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, ορισμένοι
επαγγελματίες αναφέρθηκαν στην ανάγκη επέκτασης της αγωγής του πολίτη στα σχολεία,
που να εξηγεί με πιο σαφή και συνεπή τρόπο τη λειτουργία των δημοκρατικών
διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ.
Τονίστηκε επίσης ο ρόλος των ψηφιακών περιβαλλόντων επικοινωνίας, ως των κύριων
εργαλείων επικοινωνίας μεταξύ των νέων. Ορισμένοι επαγγελματίες ανέφεραν ότι δεν είναι
οι νέοι που πρέπει να προσπαθήσουν να προσαρμοστούν σε απαρχαιωμένα πολιτικά
συστήματα αλλά οι πολιτικοί, χρησιμοποιώντας περισσότερο τα ψηφιακά μέσα
επικοινωνίας για να προσεγγίσουν τους νέους.
Όσον αφορά τους νέους εκτός οικογενειακού πυρήνα που φιλοξενούνται σε κοινότητες
μέχρι την ηλικία των 18 ετών, οι επαγγελματίες πρότειναν η κοινωνία να συνεχίσει να
παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε αυτούς και μετά την ενηλικίωση. Το αίσθημα της
εγκατάλειψης και της μοναξιάς που νιώθουν από την ξαφνική διακοπή της υποστήριξης
τούς καθιστά ευάλωτους σε παράνομες δραστηριότητες, μειώνοντας την εμπιστοσύνη τους
απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς.
Τέλος, ορισμένοι επαγγελματίες ανέφεραν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχεται
εξατομικευμένη κατάρτιση σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης –από το τυπικό και το μη
τυπικό σύστημα– για το πώς να διδάσκουν τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στους νέους,
καθώς συχνά υστερούν σε αυτές τις δεξιότητες. Υπό αυτή την έννοια, το έργο REACH
YOUth θεωρήθηκε ως αξιόπιστη λύση για κάλυψη των τοπικών κενών στην καλλιέργεια
του δημοκρατικού φρονήματος των νέων. Ωστόσο, ανέφεραν ότι οι μεθοδολογίες του
έργου μπορούν να είναι χρήσιμες ως προληπτικό μέτρο παρά ως λύση σε γεγονότα βίας ή
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έντασης που δημιουργούνται από αντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η ενσωμάτωση αυτής της κατάρτισης σε
επίπεδο οργανισμού είναι τόσο σημαντική: αποτελεί έναν τρόπο πρόληψης των
αντιδημοκρατικών στάσεων.
Ακολουθεί μια παρουσίαση σεναρίων περιπτώσεων σε ανώνυμη μορφή. Για το καθένα
από αυτά, θα παρουσιάσουμε επίσης μια σειρά πιθανών δομικών μηχανισμών δράσης για
αντιμετώπισή τους. Αυτά τα σενάρια είναι το αποτέλεσμα των συνεντεύξεων που
διεξήγαγαν οι εταίροι με ενδιαφερόμενα μέρη και επαγγελματίες, επομένως
αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες και τα κενά στη συμμετοχή των νέων σε
Γερμανία, Βουλγαρία, Ισπανία, Κύπρο και Ιταλία.
Αυτά τα σενάρια παραπέμπουν σε τρεις κοινές αιτίες αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς: 1)
Διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα ή τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις, 2) δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς και σε οποιαδήποτε
κρατική αρχή γενικότερα, που προκαλείται συνήθως από μια αίσθηση απομόνωσης και
περιθωριοποίησης από τη γέννηση, 3) Ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση, που
μεγεθύνονται από την εσφαλμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των
ψηφιακών τεχνολογιών.
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Ευρωπαϊκά σενάρια περιπτώσεων2

Σενάριο περίπτωσης 1: Διακρίσεις
Υποθετική τοποθεσία: Λύκειο σε αγροτική περιοχή
Ο Τζιανλούκα είναι ένας 16χρονος μαθητής λυκείου σε μια αγροτική περιοχή της χώρας
του. Η οικογένειά του υποστηρίζει ακροδεξιές πολιτικές απόψεις και κάποιοι από αυτούς
πιστεύουν ότι η χώρα τους δεν πρέπει να δέχεται ξένους παρά μόνο για οικονομικούς
λόγους, π.χ. μόνο για να καλυφθεί το κενό σε επαγγελματικές θέσεις που δεν θέλουν οι
ντόπιοι. Κανένα από τα μέλη της οικογένειάς του δεν είχε ποτέ προσωπικές
αλληλεπιδράσεις με ξένους και ο αδερφός του συχνά κάνει ξενοφοβικά σχόλια όταν
παρακολουθεί τις ειδήσεις στην τηλεόραση (ενώ οι γονείς του δεν του λένε τίποτα). Έτσι,
ο Τζιανλούκα μεγάλωσε θεωρώντας φυσιολογικές τις ξενοφοβικές και εξτρεμιστικές
απόψεις.
Στην τάξη του, υπάρχουν τρεις μαθητές των οποίων τα επίθετα δεν ακούγονται
«ντόπια». Ο Τζιανλούκα είναι σίγουρος ότι γεννήθηκαν όλοι σε άλλη χώρα και συνήθως
αναφέρεται σε αυτούς ως «μετανάστες», όταν μιλά με φίλους και μέλη της οικογένειάς
του. Ωστόσο, αυτό που ο Τζιανλούκα δεν ξέρει είναι ότι οι τρεις μαθητές γεννήθηκαν όλοι
εκεί και είναι ομοεθνείς του. Οι οικογένειές τους μετανάστευσαν εδώ και χρόνια στη
χώρα, ωστόσο έχουν αξίες, ονόματα και συνήθειες που προέρχονται από μια άλλη
κουλτούρα.
Ένα πρωί, κατά τη διάρκεια του μαθήματος φυσικής, η καθηγήτρια ζήτησε από τους
μαθητές να χωριστούν σε ζευγάρια για μια άσκηση. Οι μαθητές σχημάτισαν ζευγάρια
γρήγορα και η μόνη επιλογή που είχε απομείνει για τον Τζιανλούκα ήταν να συνεργαστεί
με έναν από τους τρεις μαθητές που συνήθως αποκαλεί «μετανάστες» και με τους
οποίους δεν έχει μιλήσει ποτέ. Η άμεση αντίδρασή του ήταν να κοροϊδέψει τη μία
μαθήτρια για το χρώμα των μαλλιών της, λέγοντας ότι ήταν πολύ σκούρα και κάνοντας
άλλα υποτιμητικά σχόλια, ενώ αρνούνταν εντελώς να συνεργαστεί μαζί της. Παρόλο που
η καθηγήτρια εξήγησε στον Τζιανλούκα ότι αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη και
2

Όλα τα ονόματα, όπως και οι τοποθεσίες, είναι επινοημένα από τον συντάκτη και δεν ανταποκρίνονται σε
οποιοδήποτε πραγματικό πρόσωπο ή κατάσταση, για προστασία της ιδιωτικότητας.
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ασεβής, δεν άλλαξε τη στάση του, αφού η οικογένειά του τον υποστηρίζει πάντα σε
αυτές τις περιπτώσεις και «κανονικοποιεί» τις ρατσιστικές απόψεις.

Πηγή: Unsplash.com

Πηγή: Unsplash.com

Σενάριο περίπτωσης 2: Δυσπιστία προς τους θεσμούς
Υποθετική τοποθεσία: Ίδρυμα
Ο Άλεξ και η Βικτώρια είναι δύο έφηβοι που διαμένουν σε ένα ίδρυμα φιλοξενίας από
την ηλικία των 12, λόγω των κακοποιητικών και βίαιων οικογενειακών τους συνθηκών.
Δεν τα πηγαίνουν καλά με άλλα ανάδοχα αγόρια και κορίτσια, μπλέκονται συχνά σε
λεκτικούς καβγάδες, ενώ μερικές φορές εκφοβίζουν τα άλλα παιδιά σωματικά. Δέθηκαν
αμέσως, λόγω του ότι έχουν παρόμοια ιστορία και τραυματικές εμπειρίες και λόγω του
ότι και οι δύο αντέδρασαν σε αυτό το τραύμα αναπτύσσοντας βίαιη και κακοποιητική
συμπεριφορά.
Από την αρχή της αναδοχής της, η Βικτώρια ήταν ιδιαίτερα επιθετική και αρνητική προς
τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ψυχολόγους που εργάζονταν στο ίδρυμα,
παρόλο που προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν. Η στάση της αυτή σταδιακά χειροτέρευε,
φτάνοντας στο σημείο ο διάλογος μεταξύ της ίδιας και των ενηλίκων να είναι αδύνατος,
ενώ μερικές φορές έφτυνε τους κοινωνικούς λειτουργούς για να εκφράσει το θυμό της.
Όταν ρωτήθηκε γιατί ήταν τόσο θυμωμένη μαζί τους, απάντησε ότι δεν μπορεί να τους
εμπιστευτεί γιατί όταν γίνει 18, όλοι θα την ξεχάσουν και θα την εγκαταλείψουν.
Ενδεχομένως, ως αντίδραση στην εγκατάλειψη που έχει βιώσει, να έχει αναπτύξει
έντονη δυσπιστία απέναντι σε κάθε μορφή θεσμών, συμπεριλαμβανομένων των
εργαζομένων σε υπηρεσίες αναδοχής.
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Πηγή: Unsplash.com

Σενάριο περίπτωσης 3: Παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις
Υποθετική τοποθεσία: Αθλητικές εγκαταστάσεις πανεπιστημίου
Οι τοπικές αθλητικές εγκαταστάσεις εντός της πανεπιστημιούπολης -όπου πολλοί
φοιτητές συναντιούνται για να κάνουν γυμναστική και να φάνε το μεσημεριανό τους στο
καφέ- παίζει μουσική και διεθνείς ειδήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο Τζόναθαν
και η Λορέν είναι καλοί φίλοι από το πρώτο έτος των σπουδών και πήγαν μαζί στο καφέ
για να κάνουν ένα διάλειμμα από τα μαθήματα. Το καφέ δείχνει ειδήσεις και, όπως
γίνεται τα τελευταία χρόνια, αντικείμενο συζήτησης είναι η πανδημία COVID19. Ο
Τζόναθαν λέει στη Λορέν ότι την περασμένη εβδομάδα έπινε σκορδόσουπα, επειδή
διάβασε ότι είναι αποτελεσματική για την πρόληψη του κορωνοϊού. Της προτείνει να
βράζει οκτώ σκελίδες σκόρδο σε νερό πριν πάει για ύπνο. Η Λορέν τον ρώτησε πού το
διάβασε αυτό και ποια είναι η πηγή του, και ο Τζόναθαν απάντησε ότι το διάβασε στο
Facebook, υποστηρίζοντας ότι η πηγή είναι αξιόπιστη. Ωστόσο, δεν μπορούσε να πει
στη Λορέν ποια ήταν η ακριβής πηγή.
Οι δύο φίλοι αρχίζουν να καβγαδίζουν έντονα, με τον καθένα να υπερασπίζεται τις
θέσεις του: ο κορωνοϊός μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά και να προληφθεί με τη
σκορδόσουπα σύμφωνα με τον Τζόναθαν, ενώ αυτό είναι απολύτως λανθασμένο
σύμφωνα με τη Λορέν. Ακόμη, σύμφωνα με την ίδια, είναι πολύ επικίνδυνο να μην
ελέγχεις τις πηγές σου.
Αφού το έψαξε περισσότερο, η Λορέν βρήκε ότι η ανάρτηση στο Facebook στην οποία
αναφέρεται ο Τζόναθαν κυκλοφόρησε αρχικά από μια μη επιστημονική και μη αξιόπιστη
πηγή και ότι το Facebook την είχε αμέσως επισημάνει ως ανακριβή. Ωστόσο, η
ανάρτηση είχε λάβει έναν αξιοσημείωτο αριθμό από like και θετικά σχόλια και είχε
κοινοποιηθεί τόσες φορές που ήταν πρακτικά αδύνατο να σταματήσει η διάδοσή της
στους φοιτητές.
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Η Λορέν ένιωσε ένα αίσθημα απογοήτευσης, αλλά και φόβο στη σκέψη ότι σε έναν χώρο
γνώσης που θεωρεί ότι είναι το πανεπιστήμιο υπάρχουν τόσοι πολλοί φοιτητές που δεν
διασταυρώνουν τις πληροφορίες και πιστεύουν σε ψευδείς ειδήσεις, με πολύ επικίνδυνες
συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής της.
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Ενσωματώστε το REACH YOUth στον οργανισμό σας:
Προτεινόμενα βήματα
Δεν υπάρχει κάποιος μοναδικός ή μαγικός τρόπος να αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις που
παρουσιάζονται στα τρία σενάρια περιπτώσεων, ούτε κάποιος γρήγορος και εύκολος
τρόπος να βεβαιωθείτε ότι ο οργανισμός σας προωθεί τη δημοκρατία και ότι οι άνθρωποι
ζουν πραγματικά σύμφωνα με τις αξίες της. Ωστόσο, κάτι μπορεί να γίνει και αυτό στο
οποίο συνιστούμε να εστιάσετε είναι το μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Πηγή: Unsplash.com

Τα σενάρια περιπτώσεων που παρουσιάζονται αποτελούν απλώς παραδείγματα του πώς
μπορεί να εκδηλωθεί και να εξαπλωθεί η αντιδημοκρατική συμπεριφορά σε ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο. Μπορείτε να σκεφτείτε και άλλα παραδείγματα στο πλαίσιο του
ρόλου σας ως επαγγελματιών που εργάζονται για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών
μεταξύ των νέων, ανεξάρτητα από την ειδικότητά σας. Αυτό που θέλει να σας δώσει το
παρόν εγχειρίδιο είναι ένα σύνολο οδηγιών και προτάσεων για το πώς να ενσωματώσετε
μια δομική, μακροπρόθεσμη στρατηγική, ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο οργανισμός σας
καταβάλλει προσπάθειες για ενίσχυση των δημοκρατικών στάσεων.
Οι εταίροι του REACH YOUth έχουν διεξαγάγει συνεντεύξεις με επαγγελματίες από
διαφορετικούς τομείς: εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές μη τυπικής μάθησης, επαγγελματίες
που εργάζονται σε ιδρύματα φιλοξενίας, ψυχολόγους, εργαζόμενους στον τομέα της
νεολαίας, εργαζόμενους σε δημόσιες αρχές ή άλλους επαγγελματίες που εργάζονται σε
δημόσιους φορείς στον τομέα της ευημερίας των νέων. Λαμβάνοντας υπόψη την
ποικιλομορφία μεταξύ αυτών των ομάδων και την ιδιαιτερότητα κάθε επαγγελματικού
πλαισίου, οι προτάσεις που παρέχονται σε αυτό το Εγχειρίδιο προορίζονται ως βάση την
οποία καλείστε να προσαρμόσετε στις συγκεκριμένες ανάγκες και χαρακτηριστικά του
επαγγελματικού σας περιβάλλοντος.
17

Για να δομήσουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις, θα χρησιμοποιήσουμε
τις τρεις γενικές αιτίες που επισημαίνονται στα σενάρια περιπτώσεων, καθώς όλες είναι
κοινές στα περισσότερα επαγγελματικά περιβάλλοντα σε κάποιο βαθμό. Ο γενικός στόχος
αυτού του συνόλου κατευθυντήριων γραμμών είναι, επομένως, να σας βοηθήσει να
υιοθετήσετε μια στρατηγική για την καταπολέμηση των διακρίσεων, της δυσπιστίας
απέναντι στους θεσμούς και το κράτος, και την παραπληροφόρηση.
Γνωρίζατε ότι ο μέσος άνθρωπος περνά περίπου 90.000 ώρες στην εργασία κατά τη
διάρκεια της ζωής του; Αυτό σημαίνει ότι περνάμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας
μεταξύ του σπιτιού και του χώρου εργασίας, κάτι που κάνει τον τελευταίο ένα καθοριστικό
κομμάτι της ζωής μας. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους που όλοι έχουμε το
δικαίωμα να αισθανόμαστε ασφαλείς στον χώρο εργασίας μας, και είναι σημαντικό οι
οργανισμοί, τα ιδρύματα και οι εταιρείες να κάνουν αυτό που χρειάζεται για να
διασφαλίσουν αυτό το δικαίωμα, καθιστώντας τον χώρο εργασίας ένα περιβάλλον όπου
δεν έχουν θέση οι διακρίσεις και η παραπληροφόρηση. Με τη σειρά της, η επίγνωση ότι η
προώθηση των δημοκρατικών αξιών συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες πολιτικής
των οργανισμών, αυξάνει την εμπιστοσύνη προς το κράτος και το σύστημα κοινωνικής
πρόνοιας. Η προώθηση της δημοκρατίας σημαίνει, σε τελική ανάλυση, προώθηση της
συλλογικής ευημερίας μέσα από τις προσπάθειες κάθε ατόμου.

1. Φροντίστε να ορίσετε σαφείς διαδικασίες και κανόνες στη γραπτή σας
πολιτική προώθησης της δημοκρατίας3
Όπως είναι φυσικό, υπάρχει μεγάλος βαθμός απόκλισης μεταξύ των γραπτών πολιτικών
για την ευημερία και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων ανάλογα με το
επαγγελματικό και κοινωνικό πλαίσιο. Γενικά, ωστόσο, η πολιτική σας θα πρέπει να έχει
μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή αντιδημοκρατικής στάσης ή συμπεριφοράς. Ένα
πρώτο χρήσιμο βήμα είναι, επομένως, να τονίσετε στη γραπτή πολιτική σας το δικαίωμα
των εργαζομένων να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου λαμβάνονται υπόψη οι
δεξιότητες και οι επιθυμίες τους. Επιπλέον, είναι καλή ιδέα να ενθαρρύνετε τους
εργαζόμενούς σας να συμμετάσχουν στη διαδικασία, να έχουν δηλαδή έναν ρόλο να
διαδραματίσουν στη δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο δημοκρατικού περιβάλλοντος.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι παρέχετε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο
αναφοράς της ανάρμοστης συμπεριφοράς με ανώνυμο και εμπιστευτικό τρόπο.
Προτείνουμε να ενσωματώσετε στη γραπτή σας πολιτική όλο ή μέρος του υλικού και των
εργαλείων του REACH YOUth. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπεριλάβετε επίσημα στην
πολιτική σας την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης REACH YOUth, η οποία παρέχει
πρόσβαση σε διάφορες δραστηριότητες και υλικό για την αντιμετώπιση των
αντιδημοκρατικών τάσεων στον χώρο εργασίας.

3

https://www.easyllama.com/blog/prevent-discrimination-in-the-workplace
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2. Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση!
Η εκπαίδευση των εργαζομένων σας σχετικά με τη δημοκρατία, τη σημασία της και τους
κινδύνους που συνδέονται με τις αντιδημοκρατικές συμπεριφορές είναι ένας βασικός
παράγοντας και ένας στόχος που πρέπει να προσπαθήσει να πετύχει ο οργανισμός σας
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται
στον οργανισμό σας είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις πολιτικές του οργανισμού σας
όσον αφορά τον σεβασμό των δημοκρατικών αξιών και στάσεων, καθώς και για
συγκεκριμένες διαδικασίες αναφοράς περιστατικών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για
τους εργαζόμενους στον οργανισμό σας που έχουν διευθυντικό ή άλλο εποπτικό ρόλο,
καθώς συχνά αποτελούν τους διαμεσολαβητές μεταξύ του υπόλοιπου προσωπικού.
Το REACH YOUth έχει αναπτύξει ένα Σύνολο Δημοκρατικής Παρέμβασης. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κάποιους ή όλους τους εκπαιδευτικούς πόρους και τις πρακτικές
δραστηριότητες που περιλαμβάνει, ως μέρος της διαδικασίας εκπαίδευσης των
εργαζομένων σας. Θα ανακαλύψετε ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες και μέθοδοι
μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά επαγγελματικά σενάρια και ομάδες-στόχους,
με κοινό χαρακτηριστικό τους τη δυνατότητα αναπαραγωγής και την ευκολία χρήσης τους.

3. Εφαρμογή μιας σαφούς διαδικασίας για αντιμετώπιση των αντιδημοκρατικών
περιστατικών
Ας πάρουμε το παράδειγμα της μεροληπτικής συμπεριφοράς στην τάξη από το σενάριο 1.
Σε αυτήν την περίπτωση, το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει το σχολείο –ως ένα
ιεραρχικά δομημένο σύστημα επαγγελματιών– για να υποστηρίξει τόσο τους
εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές στην αντιμετώπιση των διακρίσεων. Το άτομο που
αισθάνεται ότι υφίσταται διακρίσεις –όπως ο μαθητής με μεταναστευτικό υπόβαθρο που
κορόιδευε ο Τζιανλούκα– θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη εικόνα σε ποιον να αναφέρει το
περιστατικό εντός του οργανισμού, όπως π.χ. σε μια ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού ή
Ευημερίας. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι η αναφορά του περιστατικού θα
παραμείνει εμπιστευτική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχει περαιτέρω αρνητικές
συνέπειες από το γεγονός ότι κατήγγειλε την παραβίαση των δικαιωμάτων του. Με
παρόμοιο τρόπο, ο εκπαιδευτικός που πρέπει να αντιμετωπίσει το κάθε περιστατικό θα
ωφεληθεί πολύ από το να γνωρίζει ότι υπάρχει μια ομάδα στην οποία μπορεί να ανατρέξει
προκειμένου να συζητήσει πιθανές λύσεις και να ανταλλάξει παρόμοιες εμπειρίες με τους
συναδέλφους του. Τέλος, οι γραπτές πολιτικές σας μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν
εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων που επιδεικνύουν αντιδημοκρατική συμπεριφορά,
ώστε να αποκτήσουν μια πιο υγιή στάση σεβασμού. Η τιμωρία δεν είναι πάντα η
απάντηση!
Από αυτή την άποψη, ο οργανισμός σας μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από το
Συμπληρωματικό Μοντέλο Επικοινωνίας και Επίλυσης Συγκρούσεων, που
ανέπτυξαν οι εταίροι στο πλαίσιο του REACH YOUth. Οι ενότητες και οι μεθοδολογίες που
περιλαμβάνονται σε αυτό μπορούν να αποτελέσουν ένα έγκυρο εργαλείο για την επίλυση
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αντιδημοκρατικών περιστατικών στον οργανισμό σας, καθώς και έναν εκπαιδευτικό πόρο
για χρήση τόσο με τους εργαζόμενους όσο και με τις ομάδες-στόχους σας.

4. Υποστηρίξτε τη διευθυντική και εποπτική σας ομάδα, παρέχοντάς της
εκπαίδευση για απόκτηση μη τεχνικών δεξιοτήτων
Οι μη τεχνικές (επικοινωνιακές) δεξιότητες συχνά υποτιμώνται, ειδικά σε επαγγελματικά
περιβάλλοντα όπου απαιτούνται τεχνικές και εξαιρετικά εξειδικευμένες δεξιότητες. Ωστόσο,
μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιτυχή αντιμετώπιση της
αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό η γραπτή πολιτική
σας να προβλέπει εξατομικευμένη και τακτική εκπαίδευση για τα διευθυντικά ή/και
εποπτικά στελέχη σας, με στόχο την απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Αυτό μπορεί
να τους βοηθήσει να αλληλεπιδράσουν με τους υφιστάμενούς τους, καθώς και με τους
δικαιούχους με σεβασμό, καθώς η αντιδημοκρατική συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί και
μεταξύ συναδέλφων. Γενικά, είναι σημαντικό όλα τα κλιμάκια του οργανισμού σας να είναι
κατάλληλα εκπαιδευμένα σε δημοκρατικές τεχνικές κατά των διακρίσεων, αλλά και να
γνωρίζουν τι προβλέπει η πολιτική σας για την πρόληψη ή την επίλυση αντιδημοκρατικών
περιστατικών.

5. Εμπλέξτε τους εργαζόμενους και τους δικαιούχους σας
Αντί να θεωρείτε την πολιτική σας ως κάτι που εφαρμόζεται παθητικά στον οργανισμό και
τους δικαιούχους σας, προσπαθήστε να δείτε τη διαδικασία ξανά από μια συμμετοχική
οπτική, όπου όλοι (ή σχεδόν όλοι!) μπορούν να έχουν λόγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα
πρέπει να συμβουλευτείτε κάθε άτομο στον οργανισμό σας πριν αναπτύξετε μια γραπτή
πολιτική για την ενίσχυση των δημοκρατικών στάσεων. Σημαίνει απλώς ότι μπορείτε (και
πρέπει) να την αναθεωρείτε τακτικά με βάση τα συμμετοχικά μέσα με τα οποία
επικοινωνείτε με τους ανθρώπους σας. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε δραστηριότητες
δημιουργίας ομαδικού πνεύματος ή/και ομάδες εστίασης που διεξάγονται, για παράδειγμα,
δύο φορές το χρόνο, τόσο με εργαζόμενους όσο και με δικαιούχους, όπου σε μικρότερες
ομάδες συζητούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τρεχουσών πολιτικών,
καθώς και περαιτέρω ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που δεν έχουν
ικανοποιηθεί. Η συμμετοχή στη διαδικασία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την αίσθηση
ασφάλειας και κατανόησης, η οποία με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για έναν πιο
δημοκρατικό οργανισμό και εργασιακό περιβάλλον.
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Συνοψίζοντας:

ΕΜΠΛΕΞΤΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΙΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΑΣ ΥΓΙΗΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
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ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ

ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ

ΔΕΙΞΤΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΛΥΟΥΝ ΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ
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Συμπεράσματα

Πηγή: Unsplash.com

Το έργο REACH YOUth διδάσκει στους νέους τις βασικές αξίες της δημοκρατίας. Η μείωση
της εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι μια επικίνδυνη τάση που επηρεάζει ολοένα και
περισσότερο τους νέους. Σταματούν να πιστεύουν στη δημοκρατία και την ενεργό
συμμετοχή ως μέσο βελτίωσης της ζωής και της κοινότητάς τους. Ως αποτέλεσμα, μπορεί
να ενστερνιστούν αντιδημοκρατικές απόψεις και να παρασυρθούν από επικίνδυνες
πολιτικές ομάδες.
Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, οι εταίροι συνεργάστηκαν –συνδυάζοντας την τεχνογνωσία
και το πάθος τους– για να αναπτύξουν πρακτικές μεθόδους και εργαλεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες για προώθηση της δημοκρατίας και πρόληψη των
αντιδημοκρατικών στάσεων μεταξύ των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους σε κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού. Αναγνωρίζοντας ότι η πρόληψη των αντιδημοκρατικών στάσεων
μεταξύ των νέων πρέπει να αποτελέσει μια κοινή και ομαδική προσπάθεια και ότι τα
επαγγελματικά περιβάλλοντα είναι δομημένα συστήματα των οποίων οι πολιτικές μπορούν
να παρέχουν απτούς πόρους τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε δικαιούχους, το παρόν
Εγχειρίδιο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ως εργαλείο παροχής βοήθειας σε οργανισμούς
και ιδρύματα, ώστε να ενσωματώσουν τις μεθοδολογίες του έργου σε συστημικό επίπεδο.
Ως εκ τούτου, αυτό το Εγχειρίδιο προορίζεται ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο που θα
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις μεθοδολογίες και τις τεχνικές του Συνόλου
Δημοκρατικής Παρέμβασης και του Συμπληρωματικού Μοντέλου Επικοινωνίας και
Επίλυσης Συγκρούσεων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό του έργου δωρεάν
μέσω της ιστοσελίδας του έργου και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Οι
προτάσεις που περιλαμβάνονται εδώ αποτελούν μια καλή βάση για να ξεκινήσετε και είστε
ελεύθεροι να τις προσαρμόσετε στις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού/του
ιδρύματος/του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος.
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