COMMIT - COMMunIcation campaign
against exTremism and radicalisation

NEWSLETTER #4 – ΤΟ ΕΡΓΟ COMMIT
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ... ΑΛΛΑ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Tο COMMIT - COMMunIcation campaign against exTremism and
radicalisation είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Πρόγραμμα
Ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο συντονίζεται από τον
οργανισμόDanilo Dolci, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο και άλλες
4 οργανώσεις από την Ευρώπη.
Το COMMIT στοχεύει στην πρόληψη και αποτροπή των ευάλωτων νέων από τον
εξτρεμισμό, τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία μέσω της ανάπτυξης
εκστρατειών επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ;
Το COMMIT έχει πραγματοποιήσει 3 εκστρατείες επικοινωνίας σχετικά με…
1. ψευδείς

ειδήσεις, ρητορική μίσους, λαϊκιστική προπαγάνδα
2. εξτρεμισμό, βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και τρομοκρατία
3. την

ενεργό μαρτυρία και τη συμμετοχή των νέων

Σε συνεργασία με…
Νέους (ηλικίας 13-25 ετών)
Φοιτητές δημοσιογραφίας και επικοινωνίας
Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματίες των μέσων
ενημέρωσης, δημόσιες αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς
Το COMMIT τους παρείχε τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συν-δημιουργία
και διάδοση εναλλακτικών και αντίθετων αφηγήσεων που προωθούν τις
δημοκρατικές αξίες, την ανεκτικότητα και τη συνεργασία, μέσω εργαστηρίων,
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, εκδηλώσεων....

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ COMMIT
Η εκστρατεία COMMIT ονομάζεται «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΜΙΣΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ».
Με το περιεχόμενό μας θέλουμε να βοηθήσουμε το κοινό να ανακαλύψει τις ρίζες του
μίσους, μέσα από τρία βήματα:
1. Φόβος και μίσος: μια στενή σχέση
Δείχνοντας πώς η ρητορική μίσους, οι ψευδείς ειδήσεις και η λαϊκιστική
προπαγάνδα ευδοκιμούν εκμεταλλευόμενες τον φόβο και την απώλεια της
θετικής ταυτότητας - ένα εύκολο δέλεαρ για το μίσος και τη βία.
2. Ενσωμάτωση σε ομάδα και αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων: πώς
αγαπάμε τους εχθρούς μας
Διερευνώντας πώς ο φόβος και η ανασφάλεια καλλιεργούν τη δυναμική του
«εμείς εναντίον αυτών» που δικαιολογεί το μίσος και τη βία.
3. Ενεργός μαρτυρία: η μαγική σφαίρα
Προσκαλώντας τους νέους να ενεργούν συνειδητά, επιτιθέμενοι στα
προβλήματα, όχι στους ανθρώπους!

Όλο το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε για την εκστρατεία μας είναι
διαθέσιμο στα social media και στην ιστοσελίδα του έργου. Ρίξτε μια
ματιά και εμπνευστείτε!

COMMIT Europe
COMMIT Italy

COMMIT Austria

COMMIT Netherlands

COMMIT Greece

ΤΟ COMMIT ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
30 μήνες δραστηριοτήτων
6 οργανισμοί-εταίροι
5 χώρες της ΕΕ
Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με 45 άτομα
για να χαρτογραφήσουμε το κοινό-στόχο μας
Αναλύσαμε το περιεχόμενο 24 σελίδων
κοινωνικής δικτύωσης
Υλοποιήσαμε 4 προγράμματα ανάπτυξης
ικανοτήτων
Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 80 φοιτητές
και μέλη οργανώσεων της ΚτΠ
Πραγματοποιήσαμε περίπου 50 εργαστήρια με
νέους
Στο έργο συμμετείχαν περισσότεροι από 80
νέοι

1 εκστρατεία
3 βήματα
10 κανάλια κοινωνικής δικτύωσης
4 γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης
1 τελικό συνέδριο
2 δια ζώσης συναντήσεις των εταίρων του έργου
...aκαι πολλές διαδικτυακές!
Πραγματοποιήσαμε επίσης εκδηλώσεις, διαδικτυακά και δια ζώσης
σεμινάρια, διαγωνισμούς…

Ακολουθήστε μας στο Instagram, το Facebook, το YouTube και το
Tik Tok!
https://commitproject.eu/campaigns/

Θέλετε να διαβάσετε τις εκθέσεις μας, τις έρευνες, το
εκπαιδευτικό υλικό και άλλο διαθέσιμο περιεχόμενο;
Επισκεφθείτε την ενότητα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ στην ιστοσελίδα μας.

Θα βρείτε:
Έκθεση ανάλυσης περιεχομένου
Μια ανάλυση διαδικτυακού περιεχομένου, η οποία αναπτύχθηκε με τη βοήθεια της
τεχνολογίας από την Textgain (Βέλγιο), για να εντοπίσει τους παράγοντες push-pull
και τα αίτια που οδηγούν στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.

Χαρτογράφηση του κοινού – στόχου
Τα αποτελέσματα έρευνας που είχε στόχο να εντοπίσει πληροφορίες χρήσιμες για τη
δημιουργία αποτελεσματικών εκστρατειών επικοινωνίας στα social media σχετικά με
τα fake news, τη ρητορική μίσους και τον λαϊκισμό, τον εξτρεμισμό και τη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση.

Εκπαιδευτικό υλικό και κατευθυντήριες οδηγίες
για το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, που απευθύνεται σε Φοιτητές
Πανεπιστημίων και Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών, και για τα workshops με
νέους.

Δημοσίευση Εμπειριών και Διδαγμάτων
Μια συλλογή από συμβουλές, προτάσεις και ιδέες για την ανάπτυξη μιας
αποτελεσματικής εκστρατείας, με βάση τη δική μας εμπειρία και οπτική.

Η Διακήρυξη COMMIT
Ένα σύμφωνο κατανόησης, το οποίο περιέχει προτάσεις για την καταπολέμηση του
εξτρεμιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, την αποτροπή της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης και την προώθηση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών.
Στόχος του είναι να προωθήσει μια κοινή δέσμευση για την ανάληψη δράσης κατά του
εξτρεμισμού και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο μέσα από τη
δημιουργία εναλλακτικών αφηγήσεων που δίνουν έμφαση στις δημοκρατικές αξίες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMMIT ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ …
ΑΛΛΑ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!
Το έργο μας δεν τελειώνει εδώ!
Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο επαγγελματιών, οργανώσεων
της ΚτΠ, φοιτητών, επαγγελματιών που μοιράζονται το ίδιο όραμα με
εμάς και θέλουν να παραμείνουν συνδεδεμένοι για να μάχονται
καθημερινά ενάντια στο μίσος.

Αν θέλετε να γίνετε μέρος του COMMIT
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ COMMIT
και εγγραφείτε στο FORUM μας, για ανταλλαγή ιδεών,
πρωτοβουλιών και νέων ευκαιριών συνεργασίας.
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ COMMIT!
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΤΑΙΡΟΙ
Συντονιστής – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Ιταλία
Antonella Alessi – antonella.alessi@danilodolci.org
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΠΑΛΕΡΜΟ - 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
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