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NEWSLETTER #3 – ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ COMMIT

 

COMMIT - Η εκστρατεία επικοινωνίας κατά του εξτρεμισμού και της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας –
Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών, και συντονίζεται από τον
οργανισμό Danilo Dolci, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο και άλλες
4 οργανώσεις από την Ευρώπη.
 

Το COMMIT στοχεύει να αποτρέψει τους/-τις ευάλωτους/-ες νέους/-ες από τον
εξτρεμισμό, τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία μέσω της ανάπτυξης
επικοινωνιακών εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ COMMIT

Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, το Τελικό Συνέδριο του έργου COMMIT
πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας, στο Sala delle Capriate του μνημειακού
συγκροτήματος Chiaramonte – Steri, έδρα της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου του
Παλέρμο.
 

Το συνέδριο, με τίτλο «Εναλλακτικές αφηγήσεις ενάντια στο μίσος και τον
εξτρεμισμό: Από την ευαισθητοποίηση στην εκπαίδευση, από την επικοινωνία
στον ακτιβισμό», ήταν η αφορμή για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου
και να γίνει μια ανασκόπηση της δουλειάς που έχει γίνει εδώ και πάνω από δύο
χρόνια από τον οργανισμό Danilo Dolci, το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, το ΚΜΟΠ και
τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, προκειμένου να αποτραπεί ο εξτρεμισμός και η
βίαιη ριζοσπαστικοποίηση μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων με φοιτητές/-
ριες πανεπιστημίων, εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και
νέους/-ες, και μέσω της συν-δημιουργίας και διάδοσης εναλλακτικών αφηγήσεων με
την επικοινωνιακή εκστρατεία COMMIT.
 

Κατά το πρώτο μέρος του συνεδρίου, μετά την παρουσίαση του έργου και των
αποτελεσμάτων του, είχαμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Derrick de
Kerckhove (Ίδρυμα McLuhan) ως βασικό ομιλητή, με την παρουσίαση «Όλα τα νέα
είναι fake news: η σύγχρονη επιστημολογική κρίση και εξτρεμισμός».
 

Στο δεύτερο μέρος, οι εταίροι του έργου, συμμετέχοντες/-ουσες και ειδικοί που
εργάζονται στο έργο μίλησαν για τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, πώς μπορούμε να
την εντοπίσουμε, να την αντιμετωπίσουμε και να την πατάξουμε, μέσω μίας
διαδικτυακής εκστρατείας ευαισθητοποίησης, που δημιουργήθηκε από νέους
ανθρώπους για νέους.
 

Κάθε εταίρος έδωσε μια εικόνα για μια διαφορετική πτυχή του έργου:

Ποσοτικοποίηση των διαδεδομένων τάσεων ρητορικής μίσους μέσω της
παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής
νοημοσύνης – Olivier Cauberghs, Textgain, Βέλγιο
Η προσέγγιση εκστρατειών COMMIT – George Weiss, Sophie Aandewiel, Radio
La Benevolencjia, Ολλανδία
Κριτήρια για την απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο – Robert Örell,
Transform, Σουηδία, διαδικτυακά
Πώς να διαχειριστείτε μια εκστρατεία επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης: συμβουλές και διδάγματα – Felix Hafner, dieBerater, Αυστρία
Εμπειρία από φοιτητές του UNIPA στη συν-δημιουργία των εκστρατειών –
Giorgia Costanzo, UNIPA, Ιταλία
Η γραμμή υποστήριξης COMMIT: προκλήσεις και ευκαιρίες – Νίκος Κωστής,
ΚΜΟΠ, Ελλάδα

Θέλετε να παρακολουθήσετε το συνέδριο;
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες βίντεο της εκδήλωσης εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=Rt_l0nhw1Qo

ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ COMMIT

Το συνέδριο ήταν επίσης η αφορμή για την παρουσίαση της Διακήρυξης COMMIT,
ενός συμφώνου κατανόησης που αναπτύχθηκε από τα συμμετέχοντα άτομα στο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων του COMMIT στην Ιταλία, την Ελλάδα, την
Αυστρία και την Ολλανδία, και το οποίο περιέχει συστάσεις για την καταπολέμηση του
εξτρεμιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, την πρόληψη της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης και την προώθηση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών στην
καθημερινή ζωή.
 

Με τη Διακήρυξη COMMIT, θα θέλαμε να μοιραστείτε το όραμά μας και να
συμμετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων
ανθρώπων ενάντια στο μίσος!

Μπορείτε να το κάνετε υπογράφοντας

ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ COMMIT

και ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ COMMIT!

Υπογράφοντας τη Διακήρυξη COMMIT, θα μπορείτε να εγγραφείτε στο δίκτυό μας, να
εγγραφείτε στο φόρουμ COMMIT, έναν διαδικτυακό χώρο αφιερωμένο σε φοιτητές/-
ριες πανεπιστημίων, επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας,
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις νεολαίας, δημόσιες αρχές, νέους
ακτιβιστές και οποιονδήποτε/οποιαδήποτε ενδιαφέρεται να μοιραστεί τις επαφές, τις
ιδέες, τις εμπειρίες του/-της στην αντιμετώπιση του εξτρεμισμού και του διαδικτυακού
μίσους!
 

Θα μπορείτε να έρθετε σε επαφή με άλλα άτομα, που μοιράζονται το ίδιο όραμα με
εμάς και δεσμεύονται ενάντια στο μίσος, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο για να μαθαίνουμε ο ένας από τον
άλλο, να μοιραζόμαστε αμφιβολίες ή δημιουργικές ιδέες, να προτείνουμε νέες
πρωτοβουλίες και να ενισχύσουμε ήδη υπάρχουσες, να ξεκινήσουμε νέες συνεργασίες
και να διαδώσουμε άλλες εκστρατείες ή περιεχόμενο, μετά το τέλος του έργου.

ΓΙΝΕTE ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ COMMIT και
ΜΕΙΝΕTE ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ/-ΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

 

COMMIT Europe

COMMIT Italy COMMIT Austria COMMIT Netherlands COMMIT Greece

 

ΕΤΑΙΡΟΙ

Συντονιστής – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Ιταλία
Antonella Alessi – antonella.alessi@danilodolci.org  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΛΕΡΜΟΥ - Ιταλία
Gianna Cappello – gianna.cappello@unipa.it
 

ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας – Ελλάδα
commit@kmop.eu
 
Radio La Benevolencija - Ολλανδία
Valeria Querzola – vquerzola@gmail.com
 
die Berater – Αυστρία
Felix Hafner - f.hafner@dieberater.com
Katharina Siegl - k.siegl@dieberater.com
 
Textgain – Βέλγιο
Guy the Pauw – guy@textgain.com

COMMIT is funded by the European Union’s Internal Security Fund -
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