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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους
συντελεστές και υποστηρικτές που κατέστησαν
δυνατή την παρούσα έκθεση, να εκτιμήσουμε
τον εποικοδομητικό διάλογο και την υπομονή
όλων των εμπλεκομένων, ώστε το παρόν έγγραφο
να αποτελέσει ένα ζωντανό παράδειγμα μιας
συμμετοχικής διαδικασίας με τόσες πολλές
προοπτικές. Μακάρι αυτή η δημοσίευση
να εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της εργασίας για τη
νεολαία.
Η έκδοση συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
Erasmus+ Youth in Action, στο πλαίσιο της
στρατηγικής εταιρικής σχέσης KA2 - LIVING SOLIDARITY ALLIANCE - Projekt-Nr.: 2020-1-DE04KA205--01948 Living Solidarity Alliance.
Η παρούσα δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζει
απαραίτητα τις επίσημες απόψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή του προγράμματος ERASMUS+ Νεολαία
σε δράση.
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Σχετικά με το έργο

Το στρατηγικό μας σχέδιο εταιρικής σχέσης KA2 “Συμμαχία Ζωντανής Αλληλεγγύης” δημιουργεί
μέσω της μακροχρόνιας συνεργασίας των πέντε εμπλεκόμενων εταίρων, της μαθησιακής
κινητικότητας για το προσωπικό και των πνευματικών αποτελεσμάτων (έρευνα, σειρά βίντεο και
podcast, οδηγός) ένα στέρεο έδαφος για την εφαρμογή της Αλληλεγγύης στην τοπική εργασία
για τη νεολαία με νέους με λιγότερες ευκαιρίες.
Αναφερόμενοι στις πρόσφατες εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής για τη νεολαία στην Ευρώπη και
στην δύσκολη κατάσταση των νέων στην Ευρώπη (Covid19, ανεργία, άνοδος του λαϊκισμού,
κλιματική κρίση), θέλουμε να συμβάλουμε ως ΜΚΟ στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής και
συστηματικής δομής υποστήριξης για την ενδυνάμωση των νέων να συμμετέχουν σε
δραστηριότητες με επίκεντρο την αλληλεγγύη.
Επιθυμούμε να υποστηρίξουμε την επαγγελματική ανάπτυξη των λειτουργών νεολαίας μας,
ώστε να ενδυναμώνουν και να καθοδηγούν τους νέους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες
αλληλεγγύης. Να αντικατοπτρίζουν τον κόσμο στον οποίο ζούμε, να εκφράζουν τις ανάγκες
και τις επιθυμίες μας, να αναπτύσσουν το εσωτερικό τους δυναμικό και να μπαίνουν σε μια
δημιουργική διαδικασία με άλλους νέους για να κάνουν μια αλλαγή προς την κατεύθυνση της
μεγαλύτερης αλληλεγγύης στην κοινωνία μας.
Θα γίνουμε ενεργοί δημιουργοί ενός ταξιδιού ζωής όπου οι αξίες της συντροφικότητας, του
σεβασμού και της αλληλεγγύης θα βιώνονται ως ένας δημιουργικός διάλογος. Με το έργο, θα
αναπτύξουμε μια δομή δικτύου και μια μεθοδολογική στρατηγική για να εφαρμόσουμε στο
πλαίσιο των ΜΚΟ μας μια νέα διάσταση αλληλεγγύης στην τοπική νεανική εργασία.
Οι συμμετέχοντες youth workers και youth leaders εκπαιδεύτηκαν σε τρεις διαδικτυακές
δραστηριότητες μάθησης σχετικά με διαφορετικές θεματικές πτυχές της διάστασης της
αλληλεγγύης στο πλαίσιο της εργασίας με τους νέους (συμμετοχή, ένταξη, δημιουργία
κοινότητας), προκειμένου να εφαρμόσουν τη μάθηση στο τοπικό πλαίσιο, να μοιραστούν και
να προβληματιστούν σχετικά με τις εμπειρίες τους σε μια κοινότητα πρακτικής με άλλους youth
workers από το δίκτυό μας.
Με την κοινή εργασία πάνω στα πνευματικά αποτελέσματα του έργου: την ερευνητική έκθεση,
τη σειρά βίντεο και podcast για την Αλληλεγγύη στην Πράξη και τον οδηγό με την εργαλειοθήκη
θα δημιουργήσουμε ένα στέρεο έδαφος για την ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των
youth workers.
Με τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στα τοπικά, εθνικά και διεθνή μας δίκτυα,
καθώς και μέσω του τελικού συνεδρίου, θα ενθαρρύνουμε έναν πολύ ευρύτερο αντίκτυπο
στον ευρωπαϊκό τομέα της εργασίας για τη νεολαία, ώστε να συμπεριλάβουμε τη διάσταση της
αλληλεγγύης στην εργασία για τη νεολαία με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των νέων με
λιγότερες ευκαιρίες.
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Η ερευνητική έκθεση βασίστηκε στο όραμα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια περιεκτική
και συμμετοχική διαδικασία με τους συμμετέχοντες, όπου υπό την καθοδήγηση της επαγγελματία
ερευνήτριας Katrin Jasinski θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε τους συμμετέχοντες στη συλλογή και
τον προβληματισμό σχετικά με δεδομένα και περιεχόμενο που σχετίζονται με την Αλληλεγγύη
στην εργασία των νέων.
Η έκθεση αποτελείται από 3 μέρη όπου προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα
από μια πολύ ευρύτερη συλλογή αποτελεσμάτων και να δημιουργήσουμε μια επισκόπηση των
ευρημάτων και των προβληματισμών που ανακαλύψαμε:
Το ΜΕΡΟΣ 1 επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση και τον αντικατοπτρισμό της ήδη υπάρχουσας
έρευνας που έχει γίνει στο πλαίσιο της Αλληλεγγύης στον τομέα της εργασίας για τη νεολαία.
Συγκεντρώσαμε διάφορα άρθρα, εκθέσεις, κείμενα, γραφήματα και βίντεο για να δούμε αν
υπάρχει κοινός τόπος κατανόησης των δυνατοτήτων της αλληλεγγύης στο πλαίσιο της εργασίας
με νέους. Αλλά και για να πάρουμε πρακτική έμπνευση για το περαιτέρω πρόγραμμα σπουδών
που εφαρμόζαμε στις εκπαιδεύσεις των youthworkers.
Το ΜΕΡΟΣ 2 βασίζεται στην ιδέα της συμμετοχικής έρευνας που διεξάγεται από τους
συμμετέχοντες στο τοπικό τους περιβάλλον, συλλέγοντας δεδομένα και συμπεράσματα σχετικά
με το πώς γίνεται αντιληπτή και κατανοητή η αλληλεγγύη, ποιες είναι οι δυνατότητες της
αλληλεγγύης για την εργασία των νέων και πώς μπορεί να ενδυναμώσει την οικοδόμηση της
κοινότητας σε τοπικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες είχαν μια εισαγωγή και χρόνο διαβούλευσης
με την Katrin Jasinski, η οποία επόπτευε αυτή τη διαδικασία. Ανέπτυξαν ένα σύνολο ερωτήσεων,
συνέλεξαν συνεντεύξεις και ανέλυσαν τα δεδομένα.
Το ΜΕΡΟΣ 3 επικεντρώνεται στον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, στο τι κάνει μια
δράση αποτελεσματική, πώς μπορεί να υποστηριχθεί η διάσταση της αλληλεγγύης μέσω των
δραστηριοτήτων και ποιο μπορεί να είναι το όφελος για τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Εδώ
εξετάζαμε την υπάρχουσα έρευνα που έχει γίνει σχετικά με τον αντίκτυπο και προσπαθήσαμε να
δούμε πώς οι τοπικές μας δραστηριότητες υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν την αλληλεγγύη - τι
βοήθησε να γίνει μια επιτυχημένη δράση και πώς μπορούμε να μετρήσουμε την επιτυχία.
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Εισαγωγή
Αλληλεγγύη. Αυτή είναι μια μεγάλη λέξη και μια ακόμη μεγαλύτερη έννοια.
Ακόμα μεγαλύτερη μπορεί να είναι η προσπάθεια να την ανακαλύψουμε,
να την περιγράψουμε και να την εφαρμόσουμε στην εργασία με νέους.
Αυτό, ωστόσο, είναι ακριβώς αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.
Το παρόν έγγραφο είναι μόνο η αρχή της έρευνας που συνοδεύει το
πρόγραμμα “Αλληλεγγύη σε δράση” ή SiA. Αυτή η σύντομη επισκόπηση θα
έχει δύο σκοπούς, σκοπός πρώτος θα είναι να αποκτήσουμε μια επισκόπηση
της αλληλεγγύης στην εργασία με νέους, των υφιστάμενων μηχανισμών,
μεθόδων και φορέων. Ο δεύτερος σκοπός θα είναι να ανακαλύψουμε πού
μπορεί να συνδεθεί το έργο μας SiA και η έρευνά του.
Αυτό θα συμβεί με τη σάρωση και την περιήγηση μέσω του δικτύου μας
των ΜΚΟ στον τομέα της εργασίας με τους νέους, μέσω των ακαδημαϊκών
δημοσιεύσεων και των εκτεταμένων κεφαλαίων υλικού που παρέχονται από
την έρευνα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Σημαντικές πτυχές θα είναι να
αποκτήσουμε μια εντύπωση της έννοιας της αλληλεγγύης και ενδεχομένως
να καθορίσουμε έναν ορισμό εργασίας για το υπόλοιπο του έργου. Επίσης,
αυτή η επισκόπηση θα προσπαθήσει να προσφέρει ένα σημείο εκκίνησης για
τον προσανατολισμό και την πιθανή συνεργασία σχετικά με την αλληλεγγύη
στην Ευρώπη, εξετάζοντας εμπειρογνώμονες, οργανώσεις, φορείς και
παράγοντες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εδώ οι χώρες εργασίας των
οργανώσεων-εταίρων του παρόντος έργου, η Ουκρανία, η Πολωνία, η Ιταλία,
η Ελλάδα, η Γερμανία.
Φυσικά, όλα αυτά δεν θα είναι εκτεταμένα. Ίσως είναι προτιμότερο να
θεωρηθεί ως μια ματιά σε πολλά διαφορετικά δωμάτια κατά μήκος
ενός μεγάλου, μεγάλου διαδρόμου. Και, μάλλον το μαντέψατε ήδη - ο
προσδιορισμός της έννοιας της αλληλεγγύης δεν είναι τόσο εύκολος. Η
κατανόηση της έννοιας της αλληλεγγύης φαίνεται να είναι τόσο πολύπλοκη
και διαφορετική όσο και οι ίδιοι οι άνθρωποι. Μια έννοια της αλληλεγγύης
φαίνεται να συνίσταται στην υποστήριξη σε περιόδους ανάγκης, όπως οι
περιβαλλοντικές καταστροφές, για ανθρώπους που πλήττονται από σοβαρή
φτώχεια ή για πρόσφυγες που αναζητούν καταφύγιο και υποστήριξη. Και
στη συνέχεια, η αλληλεγγύη φαίνεται να εμπλέκεται επίσης όταν μιλάμε για
έννοιες εθνικής εμβέλειας, όπως το κράτος πρόνοιας, ή πολιτικές ομάδες. Η
ίδια η αλληλεγγύη μπορεί να συνίσταται στην προσέγγιση της ενδυνάμωσης
του άλλου και της εξεύρεσης κοινών λύσεων σε κοινές καταστάσεις.
Μπορεί επίσης να οριστεί ως μια ομάδα που υποστηρίζει μια ομάδα που
βιώνει μεγαλύτερες διαρθρωτικές διακρίσεις. Μπορεί να θεωρηθεί ότι
χρησιμοποιείται σε αριστερά πλαίσια, ως μέρος των κρατών κοινωνικής
πρόνοιας ή των δημοκρατιών ή ακόμη και ότι χρησιμοποιείται από δεξιές
ομάδες (βλ. επίσης Ampnsah & Stephen 2020- Bessant 2018).
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Μέρος 1 - επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση και τον
αντικατοπτρισμό της ήδη υπάρχουσας έρευνας
I. Σχέδιο βάσης για περαιτέρω έρευνα για την Αλληλεγγύη σε Δράση
Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον
για την έννοια της αλληλεγγύης. Η αύξηση των βίαιων
συγκρούσεων και των περιβαλλοντικών καταστροφών και,
κατά συνέπεια, η αναγκαστική μετακίνηση τόσων πολλών
ανθρώπων οδήγησε σε μια αύξηση της αλληλεγγύης για την
υποστήριξη και την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες. Η
εργασία αλληλεγγύης συχνά εμφανίζεται όταν χρειάζεται, αλλά
δεν δημιουργεί απαραίτητα μόνιμες δομές και συχνά ούτως ή
άλλως λειτουργεί εκτός των επίσημων θεσμών. Ο συνδυασμός
της νεανικής εργασίας και της αλληλεγγύης είναι αρκετά
σπάνιος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νέοι που
ασχολούνται με την αλληλεγγύη. Συχνά η κοινωνία των πολιτών
περιγράφεται ότι ασχολείται με αυτό το πεδίο, ή οι εργαζόμενοι
στη νεολαία εφαρμόζουν την αλληλεγγύη στις προσεγγίσεις
τους.
Αυτό είναι διαφορετικό όταν εξετάζονται συγκεκριμένοι τομείς
της εργασίας με τους νέους, όπως ο διεθνής. Τα τελευταία
χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο ευρωπαϊκής
εργασίας για τη νεολαία στο πλαίσιο του τριγώνου SALTO,
Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ένας
από τους κύριους φορείς της διεθνούς εργασίας για τη νεολαία,
το δίκτυο Erasmus+, έχει δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης. Αυτό προσφέρει μια μεγάλη πηγή υλικού,
μεθόδων, έρευνας, ευκαιριών δικτύωσης και εμπειρογνωμόνων
για την εργασία νέων, καθώς και πολυάριθμους νέους που
δραστηριοποιούνται στις κοινωνίες τους και ασχολούνται με
διάφορους τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος,
η ανακούφιση από τη φτώχεια ή παρόμοια. Πολλές από τις
μεθόδους που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιούνται για την αύξηση
της αλληλεγγύης, της κατανόησης, της ενσυναίσθησης και ό,τι
άλλο είναι επιθυμητό για καλύτερες κοινωνίες στην Ευρώπη και
στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ανταλλαγών
νέων σε έργα, καθώς και εκτός ΕΕ (βλ. SALTO 2020).
Μόλις πρόσφατα η μελέτη 4Thought for Solidarity εργάστηκε
για την εξεύρεση ενός ορισμού για την αλληλεγγύη μεταξύ
επαγγελματιών, φορέων χάραξης πολιτικής, νέων και
ερευνητών. Με βάση διάφορους γύρους συλλογής δεδομένων
καθιέρωσαν μια έννοια της αλληλεγγύης, η οποία παρουσιάζει,
για να το συντομεύσουμε, τέσσερις ακρογωνιαίους λίθους,
δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενεργό ιδιότητα
του πολίτη, τη συμπερίληψη και την ενσυναίσθηση,
συμπληρωμένους με επτά πρόσθετες έννοιες που σχετίζονται
με το έργο αλληλεγγύης στον τομέα της νεολαίας, την
κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα ευκαιριών, την υποστήριξη,
την ενίσχυση των κοινοτήτων, την ενεργό συμμετοχή, τον
εθελοντισμό και την ευθύνη. Εντόπισαν επίσης μια αυξανόμενη
ανάγκη για αλληλεγγύη και δημιούργησαν μια σπουδαία
αφετηρία για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την αλληλεγγύη
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στον τομέα της διεθνούς, ή πιο συγκεκριμένα της ευρωπαϊκής
εργασίας για τη νεολαία (Knoch και Nicodemi 2020).
Εκτός αυτού, η ακαδημαϊκή έρευνα μεγάλης κλίμακας
δεν στοχεύει ειδικά στους νέους. Η TransSOL (2015) έχει
δημιουργήσει μια άλλη σταθερή βάση έρευνας για την
αλληλεγγύη, καλύπτοντας την τοπική, εθνική και διεθνή
προοπτική εντός της Ευρώπης. Η εστίαση του περιεχομένου
ήταν τόσο διαφορετική όσο και η κάλυψη αναγκαστικών
εκτοπίσεων, απεργιών εργαζομένων στον κλάδο της διανομής
τροφίμων, της βιομηχανίας συναυλιών, εξετάζοντας ατομικά
και διαρθρωτικά επίπεδα αλληλεγγύης, καθώς και πολλαπλά
επίπεδα κοινωνιών, προσπαθώντας να αποδώσει δικαιοσύνη
στην πολυπλοκότητα της αλληλεγγύης ως “ένα πολύπλευρο
και πολυδιάστατο φαινόμενο” (TransSOL 2015). Τα κοινωνικά
πρότυπα αλληλεγγύης λαμβάνουν επίσης προσοχή στις
Palgrave Studies in European Political Sociology, αλλά όχι
απαραίτητα με έμφαση στους νέους (Lahusen and Grasso 2018).
Όσον αφορά την αλληλεγγύη, οι νέοι λαμβάνουν ιδιαίτερη
προσοχή όταν συμμετέχουν στις λεγόμενες “αντισυμβατικές
μορφές δέσμευσης” (De Luigi, Martelli και Pitti 2018) ή ως
εκπρόσωποι υποκουλτούρων, όπως η γκοθ σκηνή στην
Ελλάδα (βλ. Καραμπάμπας 2020). Ή, αν ανήκουν στο λεγόμενο
αριστερό φάσμα, όπως περιγράφουν οι De Luigi, Martelli
και Pitti (2018) την προοπτική της επαναπραγμάτωσης των
αμοιβαίων πρακτικών. Ανέλυσαν τρία έργα αλληλεγγύης
στην Μπολόνια της Ιταλίας με νέους ανθρώπους, τα οποία
επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση και υποστήριξη των
προσφύγων, στην παροχή ποιοτικών τροφίμων σε άτομα με
χαμηλό εισόδημα και στην παροχή στέγης. Κεντρικό ρόλο στην
εργασία σε αυτά τα έργα είχε η δημιουργία μιας εναλλακτικής
δομής από τους ίδιους τους ανθρώπους, αντί να εργάζονται
μέσα στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών, με αυτό το είδος
αλληλεγγύης να οδηγεί στην αυτοδιάθεση, την αυτοδυναμία και
την αυτοδιαχείριση. Και τα τρία σχέδια έδρασαν εκτός θεσμικών
δομών και αποδόθηκαν σε αριστερές ομάδες νεολαίας. Επίσης,
και τα τρία έργα γνώρισαν μια αύξηση της σημασίας τους κατά
τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (De Luigi,
Martelli, and Pitti 2018).
Πολυάριθμες εργασίες περιγράφουν τη σημασία της
αλληλεγγύης ως ρεπερτόριο του λειτουργού νεολαίας, όταν,
για παράδειγμα, δημιουργούνται σχέσεις μεταξύ νέων και
κοινωνικών λειτουργών ή αλληλεγγύη μεταξύ νέων και
κοινωνικών λειτουργών (βλ. de Finney, Dean, Loiselle, και
Saraceno 2011- Liebel 2020- Taru, Krzaklewska, & Basarab
2020). Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν ακόμη και προσπάθειες
να καθιερωθούν μελέτες αλληλεγγύης μέσα στο πλαίσιο της
κριτικής συμμετοχικής έρευνας δράσης (Fine 2019).

II. Μέθοδοι διδασκαλίας της αλληλεγγύης
Είναι ενδιαφέρον ότι ήδη μια σύντομη σάρωση των πιθανών
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων προς την αλληλεγγύη άνοιξε
πέντε διαφορετικά πεδία. Στην περιγραφή τριών σχεδίων
που υλοποιήθηκαν από νέους, οι De Luigi, Martelli και Pitti
(2018) περιγράφουν ένα κοινωνικό κέντρο που προσφέρει
εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση σχετικά
με τα τρέχοντα κοινωνικά προβλήματα και τα στίγματα ή
ενημερωτικά εργαστήρια για την ενίσχυση της αλληλεγγύης.
Η ίδια έρευνα περιγράφει τη δημιουργία αμοιβαίων εμπειριών
ως πρακτική προσέγγιση προς την αλληλεγγύη. Η δημιουργία
αμοιβαίων εμπειριών σημαίνει την επανεισαγωγή του μοντέλου
αυτοδιαχείρισης, τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων ως
γνήσια χειραφέτηση, με επίκεντρο τους ωφελούμενους και
τις ικανότητές τους στη διαχείριση των προβλημάτων και της
ζωής τους, μια ερμηνεία της αλληλεγγύης που αποδομεί τις
πατερναλιστικές, φιλανθρωπικές ή αλτρουιστικές προσεγγίσεις
(De Luigi, Martelli και Pitti 2018). Μια άλλη πορεία παρατηρείται
από μια έρευνα σχετικά με την αύξηση της ευαισθητοποίησης
για την προστασία του περιβάλλοντος, την αλληλεγγύη και
τη συμμετοχή σε τέτοια θέματα. Οι Chattuchai, Singseewo
και Suksringarm (2015) περιγράφουν μεταγνωστικές τεχνικές
που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία στην τάξη, οι οποίες
αυξάνουν επίσης την κριτική σκέψη για το ίδιο το θέμα και
διευρύνουν τις ικανότητες των μαθητών. Ένα επαγγελματικό
μεταπτυχιακό πρόγραμμα με έμφαση στην αλληλέγγυα
οικονομία στην Οαχάκα του Μεξικού θα προσφέρει εκπαίδευση
που θα περιέχει πρακτικές συμμετοχικής δημοκρατίας και
ηθικών αξιών, συνεργατική εργασία και δεξιότητες αλληλέγγυας
αυτοδιαχείρισης, παρουσιάζοντας βασικές έννοιες της
Ανώτατης Εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της αυξημένης
εφαρμοσμένης αλληλεγγύης (Rasilla and Juarez 2016).
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III. Εντοπισμός πιθανών εμπειρογνωμόνων,
οργανισμών ή φορέων για συνεργασία
Πολλές οργανώσεις και ΜΚΟ νεολαίας έχουν πτυχές της
αλληλεγγύης στις αρχές της εργασίας τους. Ωστόσο, αυτό
δεν σημαίνει ότι αναφέρεται ρητά ή ότι ενσωματώνεται
στον προγραμματισμό των εργαστηρίων ως σταθερό
και καθορισμένο στοιχείο. Είναι ενδιαφέρον ότι,
παρόλο που η αλληλεγγύη μπορεί να έχει ένα ευρύ
φάσμα εννοιών, σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης
η εργασία με την έννοια της αλληλεγγύης έχει πολύ
αρνητική χροιά, συχνά για ιστορικούς, μερικές φορές
για πολιτικούς λόγους. Το επίκεντρο της εργασίας
αλληλεγγύης είναι συνήθως πάντα οι καταστάσεις
μειονεξίας και οι άνθρωποι ή το περιβάλλον που
υποφέρουν από αυτήν. Δεδομένου αυτού, φαίνεται
απίθανο να βρεθούν πολλοί άνθρωποι με πολύ χρόνο
στη διάθεσή τους. Πέρα από αυτό, πολυάριθμοι τομείς
προσφέρουν ευκαιρίες επαφής, όπως για παράδειγμα
καλλιτεχνική εργασία, νομική υποστήριξη, ιατρική
υποστήριξη, παιδική και οικογενειακή εργασία, γλώσσα
και εκπαίδευση, αθλητισμός και ποιος ξέρει πού αλλού
μπορεί να βρεθεί αλληλέγγυα εργασία. Η πρόκληση για
την επερχόμενη έρευνα θα είναι να προσδιοριστούν
προσεγγίσεις που δεν βασίζονται απλώς στην ανάκτηση
πληροφοριών από εμπειρογνώμονες και φορείς, αλλά
δίνουν κάτι σε αντάλλαγμα. Οι αρχικές ιδέες έχουν
αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση της παρακολούθησης
της εργασίας. Συνολικά, με δεδομένο το ενδιαφέρον για
τους νέους και την αλληλεγγύη στη SiA, θα πρέπει να
δοθεί συγκεκριμένη έμφαση στη συνεργασία με τους
νέους, έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν ερευνητικές
συλλογικότητες, όπως περιγράφουν οι Fine και Torre
(2019).
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IV. Σημεία εκκίνησης για περαιτέρω έρευνα στο SiA
Το προηγούμενο περιεχόμενο υποδηλώνει ήδη ότι υπάρχουν
πολυάριθμα σημεία σύνδεσης για περαιτέρω έρευνα, τα οποία
μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορους τομείς. Για την
επικείμενη έρευνα υπάρχουν πολυάριθμες πτυχές που θα ήταν
ενδιαφέρον να ληφθούν υπόψη, αλλά και ορισμένες πτυχές
που είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν. Για παράδειγμα, η
αλλαγή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία το 2018 προς
την κατεύθυνση της μεγαλύτερης δέσμευσης, σύνδεσης και
ενδυνάμωσης των νέων δείχνει πόσο μεγάλη επιρροή έχει η
αλλαγή μιας στρατηγικής στις καθημερινές εμπειρίες πολλών
νέων και πολλών ανθρώπων που εργάζονται μαζί τους (βλ. Li
2020).
Πολλοί ερευνητές έχουν εξετάσει τη σημασία των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης για τα κινήματα αλληλεγγύης. Και έχουν
διαγνώσει μέσω αυτού μια αλλαγή στην έννοια του ακτιβισμού,
της συμμετοχής και της αλληλεγγύης (βλ. Chikane 2018).
Όταν αναζητείται η αύξηση της αλληλεγγύης στην κοινωνία,
η αναπαράσταση στα μέσα ενημέρωσης και οι πιθανές
προκαταλήψεις τους μπορούν είτε να υποστηρίξουν είτε να
επιβραδύνουν έναν σκοπό (πρβλ. de Finney, Dean, Loiselle και
Saraceno 2011).
Διαφορετικές ιδεολογικές αντιλήψεις και παρελθόντα
διαμορφώνουν την αντίληψη και την εφαρμογή της εργασίας
αλληλεγγύης, αυτό γίνεται φανερό όταν εξετάζουμε την
έμφαση της ατομικής ελευθερίας μέσα στον νεοφιλελευθερισμό
(βλ. Bright, Pugh, and Clarke 2018) ή την ιδέα της αλληλεγγύης
στην Πολωνία, όπου συνδέεται στενά με το κίνημα Solidarność
(Kurowska and Theiss 2018).
Η αλληλεγγύη μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετικές μορφές,

όπως είναι η παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή η
παραγωγή από τα μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα ένα
μουσικό βίντεο ως αποτέλεσμα ενός έργου των έγχρωμων
ΛΟΑΤΚΙΑ νέων στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ (βλ. Fine and
Torre (2019), ποικίλες μορφές ακτιβισμού, όπως είδαμε για
τις πρωτοβουλίες στην Μπολόνια (De Luigi, Martelli, and Pitti
2018), όπως η έρευνα έχει εντοπίσει την προτίμηση των νέων
σε καμπάνιες για ένα θέμα (Bessant 2018), συμμαχία, ακόμη
και στην αλληλέγγυα οικονομία, τους συνεταιρισμούς ή τις
κοινωνικές επιχειρήσεις (βλ. Amponsah and Stephen 2020Chikane 2018- George, John, Αpostolos, and George 2019), την
αλλαγή της χρήσης της γλώσσας, όπως προτείνει ο Martinez
(2017) για την αγγλική εκπαίδευση στις τάξεις, ή εφαρμόζουν
οι de Finney, Dean, Loiselle, and Saraceno (2011) στην
έρευνά τους, όταν επιλέγουν να χρησιμοποιούν τους όρους
“αυτόχθονες” και “πρώτοι λαοί”. Οι Çabuk Kaya και Ural (2018)
περιγράφουν την ανάπτυξη της αλληλεγγύης στην παρατήρησή
τους για το κίνημα LGBTQI+ στην Κωνσταντινούπολη κατά
τη διάρκεια των διαδηλώσεων Gezi και αποδίδουν την
αυξανόμενη υποστήριξη μέσω των συνδιαδηλωτών στην
ανοιχτή και ενεργή παρουσία τους.
Υπήρξαν έρευνες σχετικά με τις οργανώσεις υπό την ηγεσία
των νέων σε διάφορους τομείς του ακτιβισμού. Ωστόσο, ο
αριθμός των οργανώσεων υπό την ηγεσία των νέων ή με
πρωτοβουλία των νέων φαίνεται να παραμένει χαμηλός. Στην
ίδια κατεύθυνση, και προσθέτοντας ένα επίπεδο στη συμμαχία,
υπάρχει το ερώτημα ποιος εκπροσωπείται στις οργανώσεις.
Στο πλαίσιο της εργασίας αλληλεγγύης και του ακτιβισμού, μια
μακροχρόνια κρίσιμη πτυχή ήταν και είναι η εργασία για τα
άτομα που βιώνουν διακρίσεις ή έλλειψη πρόσβασης, αντί για
τα άτομα αυτά (βλ. Dörre 1994).
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V. Ένας ορισμός εργασίας για την
“αλληλεγγύη” στην εργασία για τη νεολαία
Ο Durkheim (1997) προσφέρει διαφορετικούς τύπους
αλληλεγγύης, για παράδειγμα ανάλογα με το μέγεθος
και τη δομή μιας κοινωνίας. Στις συνδικαλιστικές
οργανώσεις και στις οργανώσεις γειτονιάς η αλληλεγγύη
ενίοτε νοείται ως σχηματισμός μιας ομάδας με
βάση κοινά χαρακτηριστικά, αντί να εστιάζεται στη
διαφορετικότητα (βλ. Dobbie & Richard-Schuster 2008).
Έπειτα, υπάρχουν εκείνοι που, όταν υπαινίσσονται
τον συλλογικά δαπανώμενο ελεύθερο χρόνο μεταξύ
των νέων, υποστηρίζουν ότι η αλληλεγγύη έρχεται με
την ομοιογένεια μιας ομάδας, ευθυγραμμίζοντας την
αλληλεγγύη με την κατανόηση της ομοιότητας (πρβλ.
Dimou και Ilan 2018). Όπως παρατηρήθηκε παραπάνω,
αυτό βέβαια ενέχει τον κίνδυνο του αλλοτριωτισμού. Οι
Amponsah και Stephen (2020) ζητούν την υιοθέτηση
προοπτικών διαφορετικών κοινοτήτων για να σπάσει
η μονοσήμαντη οπτική που επιβάλλει το “ευρωδυτικό
αποικιακό παράδειγμα” που οικοδομεί τα θεμέλια της
νεολαίας και της κοινωνικής εργασίας. Ο Saraceno
(2012) προσθέτει εδώ τη λευκή αρρενωπότητα ως μια
κρίσιμη πτυχή επιρροής. Επίσης στην κατεύθυνση της
κριτικής έρευνας στοχεύουν οι Fine και Torre (2019) με
την προσέγγιση της φεμινιστικής επιστημολογίας, της
κριτικής θεωρίας της φυλής, την αναζήτηση της κριτικής
εγκυρότητας της κατασκευής στην έρευνά τους. Οι Richardson και Reynolds (2012) προσθέτουν την αποδόμηση
των ιεραρχιών μεταξύ των χώρων καταπίεσης σε αυτό το
ήδη ευρύτατο σύμπλεγμα ορισμών και κρίσιμων πτυχών.
Η εύρεση ενός ορισμού με τον οποίο θα εργαστούμε
φαίνεται να παραμένει δύσκολη. Η σάρωση των
δημοσιεύσεων και των προσεγγίσεων δεν την έχει κάνει
ευκολότερη. Αν μη τι άλλο, έδειξε ότι ο ορισμός πρέπει
να:
1. να έχουν στέρεη θεωρητική βάση
2. να ταιριάζει στο έργο και την κατανόηση των
αλληλέγγυων που πρέπει να επωφεληθούν από αυτό.
Αυτή η ασάφεια θα ακολουθήσει σε όλη την έρευνα.
Και με αυτό ελπίζουμε ότι θα καθορίσει μια έννοια της
αλληλεγγύης που θα ενσωματώνει πιο αφηρημένες
έννοιες όπως οι μετα-αποικιοκρατικές προοπτικές
και η παρατήρηση των δομικών διακρίσεων, καθώς
και πρακτικές προσεγγίσεις που θα επιτρέπουν την
εφαρμογή της στην εργασία με τους νέους και με τους
νέους.
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ΜΕΡΟΣ 2 -επικεντρώνοντας στη
συμμετοχική έρευνα των συμμετεχόντων
I. Ιδέα και εισαγωγή (Katrin Jaschinski)
Θα αναπτύξουμε από κοινού την έρευνα για τη Συμμαχία
Ζωντανής Αλληλεγγύης. Γι’ αυτό, θα συμμετέχετε
στην έρευνα από την αρχή. Πρώτον, θα ξεκινήσουμε
να βρούμε σημεία εκκίνησης για την έρευνα σχετικά
με την αλληλεγγύη. Και τι είναι καλύτερο από το να
εξετάσουμε τις πραγματικές δράσεις αλληλεγγύης;
Για να ξεκινήσουμε, θα σκεφτούμε επίσης τη δική μας
θέση (ως συν-ερευνητές) σχετικά με την αλληλεγγύη
και θα βρούμε πού μπορεί να έχουμε ακόμα απορίες ή
αντιφάσεις.

Διεξαγωγή της συνέντευξης εμπειρογνώμονα
Γιατί η συνέντευξη εμπειρογνώμονα;
Οι πληροφορίες από το πρόσωπο αυτό θα μας
υποστηρίξουν στην ανάπτυξη μιας ερευνητικής
στρατηγικής. Ελπίζουμε να βρούμε σημαντική
κατανόηση, γνώση, ιδέες μέσα από τη συζήτηση με
ειδικούς.

Ποιος είναι ειδικός;
Ο εμπειρογνώμονας θα πρέπει να επιλέγεται με βάση την
Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας θα μιλήσουμε με
εμπειρία του στον τομέα. Έτσι, ιδανικά θα μπορούσε να
ανθρώπους, θα ελέγξουμε υλικό, θα προβληματιστούμε
είναι ένα άτομο, το οποίο, για παράδειγμα:
στην ομάδα και θα οικοδομήσουμε ατομικά και από
- εργάζεται με αλληλέγγυο τρόπο εδώ και πολύ καιρό
κοινού νέες γνώσεις για την αλληλεγγύη στην πράξη.
- έχει επιφέρει εντυπωσιακό αντίκτυπο μέσω μιας
Αλλά πρώτα, παρακαλώ
πρωτοβουλίας ή ενός έργου
- μπορούν να μιλήσουν για τη λήψη αλληλέγγυας
1. Σκεφτείτε τι σημαίνει αλληλεγγύη για εσάς. Πώς σας
υποστήριξης και τι σήμαινε για αυτούς
φαίνεται; Πώς την ασκείτε; Πώς θα την εξηγούσατε σε
Εξαρτάται επίσης από τον τρόπο με τον οποίο οι
κάποιον άλλον; Πού τη βλέπετε στο περιβάλλον σας;
άνθρωποι εργάζονται στον τομέα τους. Μοιράζονται
Παρακαλώ σκεφτείτε το (μόνοι σας) και καταγράψτε τις
βασικές δημοκρατικές αξίες, ποιοι είναι οι στόχοι της
σκέψεις σας, αφιερώστε ίσως 15 λεπτά ή και περισσότερα εργασίας τους και άλλα παρόμοια.
αν θέλετε. Αυτή θα είναι η πρώτη καταχώρηση στο
Προσωπικό σας Ημερολόγιο (βλ. παρακάτω).
Πώς μοιάζει η συνέντευξη;
Μια συνέντευξη μπορεί να έχει διαφορετική μορφή,
2. Συζητήστε τις σκέψεις σας με την ομάδα σας. Πού
οι πιο συνηθισμένες μορφές είναι η δομημένη, η
συμφωνείτε ή διαφωνείτε, ποιες είναι οι νέες ιδέες;
ημιδομημένη και η ανοικτή συνέντευξη.
Καταγράψτε επίσης τα συμπεράσματά σας.
Δομημένο
3. Βρείτε ένα άτομο που σας εμπνέει στο θέμα της
- εδώ έχετε ένα σταθερό σύνολο ερωτήσεων και τις
αλληλεγγύης για να μιλήσετε μαζί του. Βεβαιωθείτε ότι
επεξεργάζεστε με τον ειδικό.
πρόκειται για ένα άτομο με εμπειρία. Γιατί βρίσκετε αυτό - το περιεχόμενο είναι στενό και οι απαντήσεις είναι
το πρόσωπο σημαντικό ή εμπνευσμένο; Προσπαθήστε
σχετικά σύντομες, για παράδειγμα, όταν παίρνετε
να επικοινωνήσετε μαζί του και να πραγματοποιήσετε
συνέντευξη για το ψήσιμο κέικ, θα ήταν κάτι σαν: όσον
μια συνέντευξη εμπειρογνώμονα (βλ. παρακάτω για την
αφορά το αλεύρι, ποιο θα ήταν το καλύτερο αλεύρι κατά
επεξήγηση των συνεντεύξεων).
τη γνώμη σας και γιατί. Ποιο φρούτο είναι το καλύτερο
για να φτιάξετε ένα κέικ; Και ούτω καθεξής.
4. Συγκρίνετε τα ευρήματά σας από τη συνέντευξη με
Πλεονέκτημα: παίρνετε απαντήσεις στις ερωτήσεις που
αυτά που καταγράψατε στο Προσωπικό σας Ημερολόγιο. έχετε, μπορείτε να κρατήσετε τη συνέντευξη σύντομη και
Τι είναι καινούργιο; Τι είχατε συζητήσει πριν; Τι βρήκατε
ελεγχόμενη.
πολύ ενδιαφέρον; Παρακαλώ, κρατήστε σημειώσεις
Μειονέκτημα: μπορεί να σας διαφύγουν πληροφορίες
σχετικά με αυτό.
που δεν είχατε σκεφτεί προηγουμένως, επειδή δεν είστε
ο ειδικός.
5. Σκεφτείτε τι θέλετε να ανακαλύψετε κατά τη διάρκεια
του έργου. Πού πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει η
Ημιδομημένη
έρευνα; Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να δοκιμάσετε;
- εδώ έχετε μερικές ανοιχτές ερωτήσεις που αφήνουν
χώρο για περισσότερες πληροφορίες, το περιεχόμενο
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της συνέντευξης είναι δεδομένο, αλλά κάπως μαλακό. Οι
ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι οι εξής: Μπορείτε να
περιγράψετε τι είναι αυτό που σας εμπνέει περισσότερο
όταν ψήνετε ένα κέικ; Όταν αναμειγνύετε τα υλικά, τι είναι
αυτό στο οποίο δίνετε προσοχή;
Πλεονέκτημα: παραμένετε στο θέμα, αλλά αφήνετε τον
ειδικό να καθοδηγήσει λίγο τη συζήτηση, μπορεί να
λάβετε επιπλέον πληροφορίες, μπορεί να υπάρξει ροή
στη συνέντευξη.
Μειονέκτημα: η συνέντευξη μπορεί να διαρκέσει
περισσότερο από όσο θέλετε, μπορεί να λάβετε πολύ
υλικό που δεν χρειάζεστε.

αποτελέσματα του έργου, πλήρες όνομα / μικρό όνομα /
ανώνυμο ...
*Σκεφτείτε πού θέλετε να πραγματοποιήσετε τη
συνέντευξη και τι είδους εντύπωση μπορεί να
προκαλέσει ή τι είδους επίδραση μπορεί να έχει στον
εμπειρογνώμονα.
*Ερευνήστε και τεκμηριώστε το είδος της εργασίας,
την εμπειρία ζωής ή άλλο πλαίσιο που έχει ο
εμπειρογνώμονας.

Ιδανικά, καταγράφετε τη συνέντευξη με κάποιο τρόπο,
είτε ως ήχο είτε κρατώντας σημειώσεις. Η καταγραφή
σημειώσεων ενέχει τον κίνδυνο να χαθούν πληροφορίες
ή να τροποποιηθούν από την ερμηνεία που έχει ήδη
γίνει κατά την καταγραφή. Πολύ συχνά στην έρευνα, μια
συνέντευξη απομαγνητοφωνείται. Μπορούμε να δούμε
κατά τη διαδικασία αν αυτό είναι απαραίτητο ή μόνο εν
μέρει. Θα υπάρξει ανάλυση της συνέντευξης, αλλά θα
μιλήσουμε γι’ αυτό στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση.

Μετά τη συνέντευξη
*Ακούστε ξανά τη συνέντευξη. Κρατήστε σημειώσεις ή
σημειώστε τα σημαντικά για εσάς σημεία. Προσπαθήστε
να βρείτε ετικέτες για όσα ανακαλύπτετε. Αυτό μπορεί να
είναι ένα πρώτο βήμα προς την κωδικοποίηση, αλλά θα
μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα.
*Όταν βρίσκετε σημαντικές πτυχές στη συνέντευξη,
καταγράψτε γιατί είναι σημαντικές για εσάς και
τι σημαίνουν για εσάς, ίσως στο Προσωπικό σας
Ημερολόγιο; Αυτές οι πτυχές μπορεί να είναι σημαντικές
για τη μελλοντική έρευνα και να δώσουν μια κατεύθυνση
προς τα πού θέλουμε να ερευνήσουμε.
* Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αναπαράγετε τα πάντα. Το
έργο θα διαρκέσει αρκετό χρόνο και με την πάροδο των
μηνών είναι εύκολο να ξεχάσετε πράγματα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
*Ενθαρρύνετε τον εμπειρογνώμονα να μιλήσει, αλλά
προσπαθήστε να μην γίνετε υπαινικτικός. Μπορεί να
Ανοίξτε το
είναι ωραίο να έχετε μια συνέντευξη σε στυλ συνομιλίας,
- εδώ διατυπώνετε μια πολύ ανοιχτή ερώτηση και στη
αλλά πολύ συχνά οι ακαδημαϊκές έρευνες προσπαθούν
συνέχεια αφήνετε τον εμπειρογνώμονα να μιλήσει και
να έχουν μάλλον πραγματολογικές συνεντεύξεις.
να καθορίσει την κατεύθυνση της συνέντευξης. Θα
Ωστόσο, και οι δύο πτυχές λειτουργούν και μπορείτε
μπορούσατε να ρωτήσετε: Όταν φτιάχνετε ένα κέικ,
να αποφασίσετε τι σας φαίνεται πιο άνετο. Είναι
παρακαλώ περιγράψτε τι σας αρέσει σε αυτό, τι σημαίνει σημαντικό να θυμόμαστε ότι θέλουμε να μάθουμε κάτι
για εσάς, σε τι δίνετε ιδιαίτερη προσοχή.
από τον εμπειρογνώμονα, οπότε θα πρέπει να μιλάει
Πλεονέκτημα: Σε έναν τομέα όπου θέλετε κάθε είδους
περισσότερο.
διαφορετικές οπτικές γωνίες, αυτό μπορεί να αποκαλύψει *Κρατήστε σημειώσεις σχετικά με το τι παρατηρείτε
εκπληκτικές πτυχές. Μπορεί να έχετε μια ροή.
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αυτό μπορεί να είναι
Μειονέκτημα: η συνέντευξη μπορεί να κινηθεί προς μια
ενδιαφέρον αργότερα. Καταγράψτε επίσης την ώρα, την
κατεύθυνση που δεν “χρειάζεστε”.
ημερομηνία και τον τόπο.

Πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης
*Αποφασίστε τι είδους συνέντευξη θέλετε να
πραγματοποιήσετε. Προετοιμάστε τη συνέντευξη
σκεπτόμενοι τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε. Κάντε
τις ενδιαφέρουσες - τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά
να μάθετε;
*Ετοιμάστε την καταγραφή της συνέντευξης, είτε με
σημειώσεις είτε με ηχογράφηση.
*Ζητήστε από τον εμπειρογνώμονα αν είναι εντάξει
να καταγράψετε τη συνέντευξη και πώς μπορείτε
να αναφέρετε τον εμπειρογνώμονα αργότερα στα

Στο επόμενο μέρος μπορείτε να δείτε 5 επιλεγμένα
αποτελέσματα των συνεντεύξεων που διεξήχθησαν από
τους συμμετέχοντες στο έργο:
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II. Αλληλεγγύη μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων - Συνέντευξη με τον Ezra (Tandem)
Αγαπητέ Ezra,
για τη στρατηγική μας συνεργασία θα θέλαμε να
δημοσιεύσουμε ένα άρθρο για έναν πρώην εθελοντή.
Καθώς αυτή η χρονιά ήταν γεμάτη δράματα, προσωπικές
και εξωτερικές αλλαγές στο πρόγραμμα εθελοντισμού
μας, θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε από εσάς πώς
βιώσατε αυτή την πορεία. Καθώς το πρόγραμμά
μας επικεντρώνεται στην αλληλεγγύη, θα θέλαμε να
μοιραστείτε την προσωπική σας άποψη και εμπειρία
σχετικά με την αλληλεγγύη καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους.

εργάζομαι με παιδιά, αλλά το να δουλεύω μέσα σε ένα
τέτοιο ίδρυμα, για να μην αναφέρω τη συνεργασία με
άτομα με αναπηρία, ήταν κάτι εντελώς καινούργιο για
μένα και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη (και λίγο νευρική)
που θα αποκτούσα πολλές νέες εμπειρίες και δεξιότητες
σε αυτούς τους τομείς. Είδα αμέσως ότι το έργο της
Tandem είχε νόημα για μένα και ήθελα να συμμετέχω σε
αυτό!

Τι άλλαξε για εσάς κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς;
Ήταν μια μεγάλη χρονιά για μένα με διάφορους τρόπους.
Πιστεύω ότι η εμπειρία μου από τον εθελοντισμό
εμβάθυνε και σίγουρα προκάλεσε την άποψή μου
Ποιος είσαι εσύ;
για τον κόσμο με περισσότερους από έναν τρόπους.
Το όνομά μου είναι Ezra και ήμουν εθελοντής στο TanΈγινα πιο σίγουρη για τον εαυτό μου και είχα πολλές
dem από το καλοκαίρι του 2020 έως το καλοκαίρι του
ευκαιρίες να μάθω ότι δεν πειράζει να αποτυγχάνεις
2021. Γεννήθηκα στη Δανία και έχω ζήσει εκεί όλη μου
και ότι μια καλή ομάδα μπορεί να σημαίνει τα πάντα!
τη ζωή μέχρι τώρα - σύντομα θα γίνω 24 ετών. Έχω έρθει Στην πραγματικότητα, φέτος αποκάλυψα ότι δεν είμαι
στην Ελλάδα μερικές φορές, με διάφορα εθελοντικά
δυαδική και άλλαξα το όνομά μου, κάτι που δεν νομίζω
προγράμματα, και έχω κάνει πολύ εθελοντισμό και στην
ότι θα ήταν εύκολο, αν το κοινωνικό περιβάλλον στο
πατρίδα μου. Σύντομα θα μετακομίσω στο Όσλο για
Tandem δεν ήταν τόσο ανοιχτό και αγκαλιάζον όσο
σπουδές και το όνειρό μου είναι να ασχοληθώ με τα
είναι. Το τελευταίο, και ίσως το μεγαλύτερο πράγμα για
ανθρώπινα δικαιώματα, ίσως και να ξεκινήσω τη δική μου μένα προσωπικά, είναι ότι έχω έρθει κοντά και σίγουρα
ΜΚΟ.
έχω ερωτευτεί κάποια από τα παιδιά στο ΠΙΚΠΑ. Ήταν
πραγματικά δύσκολο να τα αποχαιρετήσω και τα
Γιατί κάνατε αίτηση για το έργο αυτό;
σκέφτομαι κάθε μέρα, αλλά βοηθάει πολύ το γεγονός ότι
Είχα ήδη βρεθεί στην Ελλάδα για ένα καλοκαίρι το
μπορώ να επιστρέψω για να τα επισκεφτώ.
2019, όταν ήμουν εθελόντρια σε μια οργάνωση στη
Θεσσαλονίκη, όπου δίδαξα αγγλικά σε πρόσφυγες
Τι σημαίνει “αλληλεγγύη” για εσάς;
της περιοχής, οπότε όταν έψαχνα για νέες ευκαιρίες
Για μένα, η αλληλεγγύη σημαίνει συνεργασία για την
εθελοντισμού, με τράβηξε σίγουρα η Ελλάδα. Όταν
επίτευξη ενός κοινού στόχου που πρέπει να βασίζεται
διάβασα για την Tandem, ήξερα ότι ήταν το είδος της
στην ενσυναίσθηση, την αμοιβαία κατανόηση και την
οργάνωσης με την οποία ήθελα να συνεργαστώ, επειδή
ισότητα.
ήταν σαφές ότι η συμπόνια και η κοινωνική ισότητα
ήταν σημαντικές αξίες γι’ αυτούς. Πάντα μου άρεσε να
Πώς ήταν παρούσα η αλληλεγγύη στην καθημερινή σας
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ζωή/εργασία;
Ως εθελοντές, συνεργαζόμαστε στενά καθημερινά,
πράγμα απολύτως απαραίτητο για το έργο μας, καθώς
είναι συχνά δύσκολο (αλλά και διασκεδαστικό και
ικανοποιητικό). Νομίζω ότι η ενσυναίσθηση και η
προθυμία να ακούσουμε και να κατανοήσουμε τους
άλλους χωρίς να τους κρίνουμε είναι αναπόσπαστο
μέρος του έργου που επιτελεί το Tandem.

συνεργαστούμε πραγματικά. Αλλά το πιο σημαντικό
νομίζω ότι όλοι μας πρέπει, σε προσωπικό επίπεδο, να
γίνουμε πιο πρόθυμοι να ακούμε ο ένας τον άλλον χωρίς
να κρίνουμε και να μην εξαρτάμε ποιος έχει το δικαίωμα
να ζει δίκαιη και αξιοπρεπή ζωή.

Τι σας παρακινεί να βοηθάτε τους άλλους;
αίσθημα δικαιοσύνης
ανθρώπινη σύνδεση
Νομίζω ότι το κίνητρό μου να βοηθήσω τους άλλους
συχνά ξεκινά είτε από την αίσθηση της ενσυναίσθησης
είτε από την αίσθηση ότι κάποιος αντιμετωπίζεται άδικα.
Στη συνέχεια, αυτό που συμβαίνει συχνά, όπως συνέβη
σίγουρα όταν ήμουν εθελοντής στο Tandem, γίνεται
γρήγορα ένα πολύ πιο προσωπικό, συναισθηματικό
επίπεδο ανθρώπινης σύνδεσης, το οποίο καταλήγει
να με οδηγεί. Με άλλα λόγια: Στην αρχή αυτού του
έργου, ως παράδειγμα, με οδηγούσε μια γενική
ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους (τους κατοίκους
του ΠΙΚΠΑ), τους οποίους δεν γνώριζα προσωπικά. Στη
συνέχεια, μέσα στις πρώτες εβδομάδες ή και ημέρες,
αρχίσαμε να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, και το κίνητρό
μου να βοηθήσω έγινε η αγάπη που έχω για τους
συγκεκριμένους ανθρώπους.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει ή μπορεί να γίνει για να υπάρξει
περισσότερη αλληλεγγύη στην κοινωνία;
Σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι πρέπει να γίνουν
πολλές κοινωνικές αναδιαρθρώσεις για να κατανεμηθεί
η εξουσία και οι πόροι πιο ομοιόμορφα - νομίζω ότι
αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε όλοι να
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III. Αλληλεγγύη μέσω του αθλητισμού - Διαπολιτισμικό πρόγραμμα ποδοσφαίρου “Etnoliga
από το “Fundacja dla Wolności” (“Ίδρυμα για την Ελευθερία”)
Περίληψη
Στο πλαίσιο του προγράμματος “Συμμαχία ζωντανής αλληλεγγύης”, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε συνέντευξη
από τον Krzysztof Jarymowicz, συνιδρυτή του Ιδρύματος “Fundacja dla Wolności” και συντονιστή του προγράμματος
“Etnoliga”. Σκοπός του έργου αυτού είναι η ενσωμάτωση των ατόμων διαφορετικής καταγωγής που ζουν σήμερα
στην Πολωνία και η δράση κατά των μορφών διακρίσεων και ρατσισμού στις τοπικές κοινότητες. Το “Etnoliga” αφορά
την κοινή ενασχόληση με το ποδόσφαιρο και τη διοργάνωση τουρνουά και πρωταθλημάτων. Οποιοσδήποτε είναι
ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει σε ομάδες που συγκεντρώνουν ανθρώπους οποιουδήποτε φύλου ή εθνικότητας. Μια
σημαντική πτυχή αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ποικιλομορφία των ομάδων.
Στη συζήτησή μας, ο Krzysztof τόνισε ότι ο αθλητισμός είναι η πιο ισότιμη και οικουμενική μορφή δραστηριότητας
και μια γλώσσα που μπορεί να υπερβεί τα σύνορα και τα πολιτιστικά εμπόδια. Το ποδόσφαιρο ως ομαδικό άθλημα
διαδραματίζει ενοποιητικό ρόλο μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ προωθεί τόσο έναν υγιεινό τρόπο ζωής όσο και τις
αρχές της εντιμότητας και του ευ αγωνίζεσθαι μεταξύ των παικτών. Οι δραστηριότητες της οργάνωσης αποσκοπούν
επίσης στην ευαισθητοποίηση και την πρόληψη των ρατσιστικών επιθέσεων που παρατηρούνται στα γήπεδα κατά

Πόσο παρούσα είναι η αλληλεγγύη στις εργασιακές σας
δραστηριότητες;
Βασικά, όλα όσα κάνουμε έχουν να κάνουν με την
αλληλεγγύη. Στην αρχή, όταν ιδρύσαμε το ίδρυμα, η
βασική ιδέα ήταν να επικεντρωθούμε σε ομάδες που
χρειάζονται αλληλεγγύη: είναι φτωχές ή χρειάζονται
άλλου είδους βοήθεια. Ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για εμάς
να κάνουμε κάτι.
Και επίσης το κύριο έργο μου που ονομάζεται Etnoliga αφορά την ένταξη των μεταναστών μέσω του
αθλητισμού. Ξεκίνησε επίσης με την επίσκεψή μου στο
κέντρο προσφύγων. Αυτή είναι η ομάδα που χρειάζεται
υποστήριξη και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να
είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους
προσφέρουμε βοήθεια καθώς και να καταπολεμήσουμε
τον αποκλεισμό τους. Έτσι, αλληλεγγύη σημαίνει για
μένα κυρίως να αγωνίζομαι για την ένταξη.
Πώς θα κάνατε την αλληλεγγύη ακόμα πιο παρούσα στις
δραστηριότητές σας; Τι χρειάζεται για να γίνει ακόμη πιο
παρούσα στην πράξη;
Στην οργάνωσή μας κάνουμε πολλά πράγματα για να
είμαστε αλληλέγγυοι με τους άλλους. Αν εργάζεσαι σε
μια ΜΚΟ στην Πολωνία σημαίνει ότι δεν κερδίζεις τόσα
πολλά χρήματα και εργάζεσαι σκληρά για τους άλλους
ανθρώπους. Και αυτό είναι η αρχή της αλληλεγγύης
προς τους άλλους: ότι μειώνεις τις δικές σου προσδοκίες
για να κάνεις κάτι για τους άλλους ανθρώπους. Έτσι,
δεν επικεντρώνεσαι στον εαυτό σου, στην ευημερία
σου, στην οικογένειά σου ούτε στη γειτονιά σου, αλλά
σκέφτεσαι περισσότερο τους άλλους. Και προσπαθείς να
δώσεις πίσω αυτό που έχεις λάβει. Γιατί ήμουν αρκετά
τυχερός ώστε να λάβω πολλά από την οικογένειά μου
και τη γειτονιά μου, αλλά και για το κράτος μου- από
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τη διάρκεια επαγγελματικών αθλητικών εκδηλώσεων παγκοσμίως. Ο Krzysztof έχει αναπτύξει το φιλανθρωπικό
του έργο και τις πρωτοβουλίες του με την πάροδο των ετών και όταν ρωτήθηκε για τα κίνητρά του, εξήγησε ότι το
κίνητρό του ήταν η περιέργειά του για τον κόσμο και τους άλλους ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές
χώρες και πολιτισμούς.
Αλληλεγγύη είναι η προθυμία να μπείτε στη θέση άλλων ανθρώπων και να ενεργήσετε για λογαριασμό τους. Πολλές
δραστηριότητες στη ζωή μας αφορούν τους δικούς μας στόχους και το καλό της οικογένειάς μας. Η αλληλεγγύη, από
την άλλη πλευρά, σημαίνει την προθυμία να εμπλακούμε σε θέματα που αφορούν μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων.
Εφόσον οι συνθήκες και οι δυνατότητες το επιτρέπουν, αξίζει να ενεργούμε προς όφελος άλλων ανθρώπων, οι οποίοι
συχνά είναι πολύ διαφορετικοί από εμάς. Ταυτόχρονα, μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι μας ενώνουν κοινά αγαθά και
στόχοι.
Ένα σύντομο βίντεο για την Etnoliga: https://www.fundacjadlawolnosci.org/wp-content/uploads/2020/11/UEFAGrassroots-Awards-2020-Poland-v5_Subs.mp4?_=1

ανθρώπους που πλήρωσαν τους φόρους και πλήρωσαν
το σχολείο μου, τους δρόμους, τις υποδομές και τους
ανθρώπους που βοήθησαν να με μεγαλώσουν, και ούτω
καθεξής. Πιστεύω λοιπόν ότι οι άνθρωποι πρέπει να
σκέφτονται τον κόσμο γύρω μας. Αυτή νομίζω ότι είναι
η αρχή της αλληλεγγύης, όταν μειώνεις τις δικές σου
προσδοκίες. Ότι δεν είμαστε μόνο για τον εαυτό μας
εδώ, αλλά είμαστε εδώ για να είμαστε μαζί με άλλους
ανθρώπους. Μπορεί να βρίσκονται ακριβώς απέναντι
από το δρόμο και κοντά σας. Χρειάζονται βοήθεια και
εμείς το σκεφτόμαστε. Πρέπει να το σκεφτούμε. Αυτό
είναι πολύ απλό. Αν δείτε ότι υπάρχει κάτι που μπορείτε
να κάνετε γι’ αυτό, σκεφτείτε να το κάνετε.

και για μένα είναι ο τρόπος σκέψης για την αλληλεγγύη
στον αθλητισμό.

Πώς σχεδιάζονται και οργανώνονται οι δραστηριότητες
της Etnoliga ώστε να ενισχύεται η αλληλεγγύη μεταξύ
των συμμετεχόντων;
Έτσι, το πρώτο πράγμα σχετικά με την αλληλεγγύη είναι
ότι καλούμε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από
το πόσο πλούσιοι είναι, από πού προέρχονται, το φύλο,
το υπόβαθρο, οπότε το να είμαστε ανοιχτοί σε άλλους
ανθρώπους είναι το βασικό ζήτημα. Το πρόγραμμα
είναι δωρεάν και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν, δεν
χρειάζεστε χρήματα για να παίξετε μαζί μας. Αλληλεγγύη
σημαίνει επίσης για εμάς ότι κάθε ομάδα, κάθε ομάδα
πρέπει να είναι ανοιχτή σε άλλα μέλη και άλλους
ανθρώπους που χρειάζονται φίλους και άλλου είδους
υποστήριξη.
Στην Etnoliga, κάθε ομάδα είναι μικτή και αποτελείται
από ανθρώπους από διαφορετικές χώρες με
διαφορετικές ανάγκες - έτσι δεν μένετε μόνο με τους
στενούς σας φίλους. Πρέπει επίσης να έχετε γυναίκες
στην ομάδα σας. Αναμειγνύουμε τους ανθρώπους
αφήνοντάς τους να παίζουν ποδόσφαιρο μαζί δωρεάν

Για παράδειγμα, σε μια εβδομάδα θα διοργανώσουμε
μια αθλητική ημέρα για τους πρόσφυγες. Κάθε ομάδα θα
ετοιμάσει κάτι για αυτούς, για να παίξουν κάποιο άθλημα,
να μιλήσουν, να ετοιμάσουν κάποιο φαγητό και να
προσφέρουν άλλου είδους υποστήριξη.

Και όταν μιλάμε για αλληλεγγύη στον αθλητισμό, έχετε να
μοιραστείτε μαζί μας κάποια ωραία στιγμή;
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι ιδιαίτερο, αλλά κάθε
Σαββατοκύριακο που παίζουμε με την Etnoliga νιώθω να
με ενδυναμώνουν αυτά τα συναισθήματα αλληλεγγύης.
Επειδή οι άνθρωποι έρχονται εκεί για να παίξουν
ποδόσφαιρο, ίσως μόνο για μισή ώρα, αλλά στην
πραγματικότητα μένουν όλη την ημέρα. Για να είναι μαζί
με άλλους. Και συχνά κάνουν κάτι περισσότερο από το να
παίζουν ποδόσφαιρο.

Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την
αλληλεγγύη στην κοινωνία ή να διδάξουμε στα παιδιά να
είναι περισσότερο αλληλέγγυα με τους άλλους;
Υπάρχουν τόσες πολλές πτυχές. Ανατρέφεσαι από τους
γονείς και το εκπαιδευτικό σύστημα, οπότε ξεκινά από
εκεί και δεν είναι ένας μόνο παράγοντας που μπορεί να
σε κάνει πιο αλληλέγγυο. Αν στην εκπαίδευση εστιάζεις
σε κοινά έργα και κοινούς στόχους και αν διδάσκεσαι να
συνεργάζεσαι, έχει πολύ περισσότερο νόημα από το να
σε βάζουν να αντιπαρατεθείς και να ανταγωνίζεσαι. Έτσι,
για να υποστηρίξετε πραγματικά την αλληλεγγύη πρέπει
να ενθαρρύνετε τους μαθητές να συνεργάζονται. Αυτό
φέρνει την αλληλεγγύη στη ζωή και στην καρδιά σας.
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IV. Αλληλεγγύη στην εργασία με τους πρόσφυγες - Συνέντευξη στο Ψωμί και Αλάτι
Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε παρουσιάζοντάς μας την
ιστορία σας με το “ Chlebem i Solą” (“Με ψωμί και αλάτι”);
Είμαι συνιδρυτής. Ξεκινήσαμε να δρούμε για τους
πρόσφυγες ως ομάδα φίλων το 2013. Ήταν η στιγμή
που ξεκινούσε ο πόλεμος σε μια γειτονική χώρα, την
Ουκρανία. Ο πόλεμος γινόταν και στη Συρία, όπου
βρισκόμουν προσωπικά το 2010. Σπούδασα επίσης
στη Βοσνία και στην Ινδονησία. Μου φάνηκε ότι
στην Πολωνία δεν υπήρχε επίγνωση του τι συνέβαινε
στον κόσμο. Αρχίσαμε να οργανώνουμε εράνους και
εκδηλώσεις.
Το 2015, το θέμα των προσφύγων πολιτικοποιήθηκε
έντονα. Υπήρχαν πολλές ψευδείς ειδήσεις και αρνητικές
πληροφορίες. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ήταν
κατά της αποδοχής προσφύγων, οπότε αρχίσαμε να
οργανώνουμε δράσεις. Ιδρύσαμε τη σελίδα http://uchodzcy.info για τη διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών.
Τον Δεκέμβριο του 2017, εγγραφήκαμε ως ίδρυμα “Polska Gościnność” (“Πολωνική Φιλοξενία”): http://polskagoscinnosc.org/en/
Μετατραπήκαμε από άτυπη ομάδα σε επίσημη
οργάνωση. Πολλοί άνθρωποι που συμμετείχαν ενεργά
στην πρωτοβουλία “Chlebem i Solą” εξακολουθούν να
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του ιδρύματος. Εγώ
είμαι ο συντονιστής, το κρατάω ενωμένο. Το πρόγραμμα
για τα παιδιά υποστηρίζεται από ολόκληρη την ομάδα.
Σύντομο βίντεο: παράδειγμα της πρωτοβουλίας
“Chlebem i Solą”
https://www.youtube.com/watch?v=npStsOYlraM

κινήτρων, π.χ. αν κάποιος αισθάνεται καλύτερα σε
μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται σε χειρότερη
κατάσταση από αυτόν/αυτήν. Υπάρχουν περίπου 125
εθελοντές που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες
του Ιδρύματος σε τακτική βάση στο πρόγραμμα που
υποστηρίζει τα παιδιά στη μάθηση.

Ποιες αξίες είναι σημαντικές για εσάς στην υλοποίηση
της πρωτοβουλίας Με ψωμί και αλάτι, καθώς και στη ζωή
σας;
Αισθάνομαι ότι έχω διαφορετικούς πόρους που πολλοί
άνθρωποι δεν έχουν. Γεννηθήκαμε σε μια χώρα που, αν
και έχει πολλές ελλείψεις (ίσως όχι σε σύγκριση με τη
Δύση), και η οποία αισθάνεται μια ηθική υποχρέωση.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Προσπαθούμε να κάνουμε τους
πρόσφυγες ανεξάρτητους, οπότε δεν κάνουμε τίποτα γι’
αυτούς, αλλά τους εκπαιδεύουμε ώστε να μπορούν να
είναι ανεξάρτητοι.
Ίσες ευκαιρίες;
Είναι σημαντικό να έχετε επίγνωση των δικών σας

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε; Τι μπορεί να σας
αποθαρρύνει;
Απογοητευτικές καταστάσεις συμβαίνουν σχεδόν κάθε
μέρα. Το γεγονός ότι έπρεπε να απαντήσω στην ίδια
ερώτηση τρεις φορές. Η έλλειψη εφευρετικότητας. Οι
πολυμήχανοι άνθρωποι δεν έρχονται σε εμάς. Τα κοινά
σχέδια για τους πρόσφυγες δεν εφαρμόζονται. Δυσκολίες
είναι και η αχαριστία σε λεπτομερή.ed θέματα. Η μη
τήρηση προθεσμιών και υποχρεώσεων από ανθρώπους
από την Πολωνία ή από πρόσφυγες.
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Ποιες πρακτικές χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση της
αποστολής σας;
Επιδίωξη ανεξαρτησίας και ιδιωτικότητας. Να συνοδεύει,
να ακούει αν κάποιος θέλει να μοιραστεί κάτι. Να
εντάξουμε τους πρόσφυγες στην κοινωνία, να έρθουμε
σε επαφή μαζί τους και να τους εκπαιδεύσουμε.
Τι παρακινεί τις ενέργειές σας;
Βλέπω μια ανάγκη και αισθάνομαι προσκολλημένος, και
σε αυτό το στάδιο δεν θα μπορούσα να το εγκαταλείψω.
Όταν βλέπω επιτυχία, π.χ. με την εργασία με τα παιδιά.
Στην αρχή, ενώ συνειδητοποιούσα ότι υπάρχουν τόσα
πολλά να κάνω, επέλεξα συνειδητά να δουλέψω με παιδιά
γιατί είναι πολύ ικανοποιητικό. Με κάνει ευτυχισμένη
και με οδηγεί συνεχώς. Τις περισσότερες φορές πρέπει
να ασχοληθώ με κάτι που δεν λειτουργεί, γιατί αν
λειτουργούσε, δεν θα χρειαζόταν να ασχοληθείς με
αυτό. Οπότε πρέπει να θυμάμαι ακόμα τι λειτουργεί. Οι
ανάγκες με κινητοποιούν πολύ, καθώς γνωρίζω ότι αν δεν
το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανείς. Επίσης, επειδή
μπορώ να δω μια αλλαγή! Προσωπικά, εργάζομαι πολύ
και αυτό μου δίνει χαρά και με οδηγεί.

Για εμάς, ως ΜΚΟ, δεν υπάρχει μόνιμη χρηματοδότηση.
Δεν μπορώ να αναπτύξω το όραμά μου επειδή δεν

υπάρχει σταθερότητα. Η εργασία είναι πολύ ελκυστική,
οπότε πρέπει να θέσω τα όριά μου.
Είχατε συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται
με δραστηριότητες αλληλεγγύης πριν από τη
δραστηριότητά σας στο “Με ψωμί και αλάτι”;
Σπούδασα και ταξίδεψα. Και στη συνέχεια, παράλληλα,
τρέχαμε την πρωτοβουλία Post Tourist που συνδεόταν
με την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις παγκόσμιες
αλληλεξαρτήσεις, τις αιτίες και τις συνέπειες της
τουριστικής συμπεριφοράς.
Τι σημαίνει αλληλεγγύη για εσάς;
Μια σημαντική έννοια εδώ είναι ένα άλλο άτομο και
το άνοιγμα σε ένα άλλο άτομο. Πρόκειται για μια
προσπάθεια συμπόνιας. Ευρύτερα, είναι κάτι που κάνετε
προς το άλλο άτομο, γιατί μάλλον δεν μπορείτε να είστε
μόνο προς τον εαυτό σας. Το να είσαι ανοιχτός στο
γεγονός ότι μερικές φορές πρέπει να θυσιάσεις κάτι,
το αντίθετο του εγωισμού. Αναρωτιέμαι αν υπονοεί
την επιδίωξη της ισότητας. Το σημαντικό είναι ότι
ενεργούμε προς όφελος του άλλου ατόμου. Είναι το
άνοιγμα προς τους άλλους ανθρώπους. Μπορούμε
επίσης να μιλήσουμε για μια ομάδα ανθρώπων που
ενεργεί αλληλέγγυα και τότε αυτή η ομαδική πτυχή
είναι επίσης σημαντική, οπότε φαίνεται σημαντικό να
είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας. Έχουμε έναν σαφή
διαχωρισμό σε όσους βοηθούν και σε όσους βοηθούνται.
Προσπαθώ να διασφαλίσω ότι οι άνθρωποι που βοηθάμε
χρειάζονται όσο το δυνατόν λιγότερα.

Τι ανάγκες έχουν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε και σκεφτείτε
ευρύτερα σε ποιες από τις ανάγκες σας ανταποκρίνεστε.
Σκεφτείτε τα κίνητρά σας, για μένα είναι πολύ σημαντικό.
Ο καθένας έχει κάποια κόμπλεξ και τις δικές του
ανεπίλυτες ανάγκες.
Πώς να αφυπνίσουμε στους ανθρώπους το αίσθημα της
αλληλεγγύης;
Αυτό το γνήσιο κίνητρο είναι σημαντικό επειδή υπάρχουν
διαφορετικοί άνθρωποι. Το δικό μου κίνητρο εμφανίζεται
συχνά, για παράδειγμα στη συνειδητοποίηση ότι είμαι
προνομιούχος. Για παράδειγμα, ήθελα να “συντρίψω
το PIS” (κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη στην Πολωνία):
αυτό αποτελεί έκφραση της αντίθεσής μου σε αυτό που
κάνει η κυβέρνηση. Μερικές φορές είναι η προθυμία
να μοιραστούμε αυτό που ήδη έχουμε. Είναι επίσης
σημαντικό να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους στην
ευθύνη που αναλαμβάνουν.

Τι μέλλον βλέπετε για την Chlebem i Solą;
Για μένα, έχει σταματήσει να είναι λίγο αναπτυξιακό και
είμαι λίγο κουρασμένη. Θα χρειαζόμουν ένα διάλειμμα
έξι μηνών.
Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα που κάνουμε θα
αρχίσουν να δρουν πιο συστηματικά. Δυστυχώς, οι
πρόσφυγες γίνονται όλο και λιγότεροι. Προς το παρόν,
αναπτύσσουμε όλο και περισσότερα, επειδή βλέπουμε
όλο και περισσότερες ανάγκες.
Τι συμβουλές θα δίνατε σε άλλους που θέλουν να
ξεκινήσουν να εργάζονται σε παρόμοιο τομέα;
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V. Αλληλεγγύη με τα παιδιά πρόσφυγες α δραστηριότητες στη “Στάση Φάρος”
PRZYSTANEK śWIETLICA: ένα δωμάτιο ημέρας “Lighthouse Stop” για παιδιά πρόσφυγες
https://www.facebook.com/PrzystanekSwietlica/
Συνέντευξη με την ακτιβίστρια Iza από την Angelika Mizińska
Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε, παρακαλώ,
παρουσιάζοντάς μου την ιστορία σας με τον οργανισμό;
Πώς και γιατί ξεκίνησε η εργασία σας;
Είμαι η Iza και εργάζομαι για το Ίδρυμα για την Ελευθερία
στο πρόγραμμα Przystanek Świetlica για παιδιά
πρόσφυγες. Για αρκετά χρόνια βρισκόταν στο κέντρο για
τους αλλοδαπούς στο Targówek, όπου ζούσαν γυναίκες
και παιδιά. Εδώ και ένα μήνα έχει μεταφερθεί στο Dębak,
καθώς το κέντρο στο Targówek έχει κλείσει. Ορισμένες
από τις δραστηριότητές μας πραγματοποιούνται στη
Βαρσοβία. Είμαστε σε επαφή με οικογένειες που δεν ζουν
πλέον σε κέντρα.
Ασχολούμαι με αυτό το ίδρυμα εδώ και 5 χρόνιαξεκίνησα αρκετά νωρίς, καθώς ήμουν 20 ετών. Βρήκα
το δρόμο μου προς το ίδρυμα με έναν τρόπο που δεν
είναι πλέον κοντά μου, καθώς ήμουν υπεύθυνη για τον
εθελοντισμό σε μια χριστιανική Δομινικανή Εκκλησία.
Συνολικά, έχω ασχοληθεί με τον εθελοντισμό σε όλη μου
τη ζωή, καθώς και με την εργασία με παιδιά. Η εργασία
μου με τα παιδιά ξεκίνησε όταν ήμουν ακόμη παιδί η
ίδια, διότι τότε ήμουν 13 ετών. Άρχισα να οργανώνω
υπαίθριες δραστηριότητες για τα παιδιά της γειτονιάς,
και στη συνέχεια ήμουν στην εθελοντική πυροσβεστική
υπηρεσία όπου ηγήθηκα της ομάδας. Ανήκα στο
προσκοπικό κίνημα και αυτό έγινε η δουλειά μου τόσο
ομαλά.
Όταν ήμουν ενεργός στο εθελοντικό κέντρο της
Δομινικανής Εκκλησίας, άκουσα για μια γυναίκα που
παρείχε στους μοναχούς εκπαίδευση σχετικά με τους
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πρόσφυγες. Αυτή ήταν η στιγμή που ξεκίνησε η λεγόμενη
προσφυγική κρίση του 2015. Τότε ένας από τους πατέρες
με ρώτησε αν ως υπεύθυνος για τον εθελοντισμό θα
ήθελα να συναντήσω αυτή τη γυναίκα και να αρχίσω να
δρω για τους πρόσφυγες. Πέρασα από την εκπαίδευση
και εργάστηκα εθελοντικά σε έναν χώρο ημέρας και στη
συνέχεια άρχισα να εργάζομαι εκεί. Ήδη στο γυμνάσιο,
όταν ήταν η αραβική άνοιξη, αυτό το θέμα εμφανίστηκε
στη ζωή μου, αλλά από τη στιγμή που γνώρισα τη
Μάγδα, άρχισε να είναι κοντά μου. Έμαθα ποιοι είναι οι
πρόσφυγες στην Πολωνία, ότι είναι κυρίως Τσετσένοι.
Ποιες αξίες είναι σημαντικές για εσάς κατά την υλοποίηση
των δραστηριοτήτων στον οργανισμό, καθώς και στη
ζωή σας;
Νομίζω ότι στη δεύτερη τάξη του δημοτικού οι δάσκαλοί
μου από το σχολικό κέντρο ημερήσιας φροντίδας
ενθάρρυναν τα παιδιά να συμμετέχουν σε διάφορες
δραστηριότητες, όπως η επίσκεψη στο γηροκομείο, το
τραγούδι για τους ηλικιωμένους ή η φύτευση νάρκισσου
τον Απρίλιο. Υποθέτω ότι τότε ήταν που άρχισα να
ασχολούμαι με δραστηριότητες αλληλεγγύης προς
τους άλλους. Ο πατέρας μου είχε επίσης μια στάση
κοινωνικού ακτιβιστή όταν ήμουν μικρή. Ο μπαμπάς ήταν
ένας τέτοιος “θείος της αυλής”, ετοίμαζε τα παγοδρόμια
για τα παιδιά, τα πήγαινε εκδρομές με ποδήλατο και αυτό
πάντα απλά υπήρχε στο περιβάλλον μου.
Όσον αφορά τις αξίες, αισθάνομαι ότι αυτό το αίσθημα
των διαφόρων ανισοτήτων και αδικιών που βλέπω είναι

κάτι που δεν θέλω να ανεχτώ. Αν μπορώ, προσπαθώ να
το αντιμετωπίσω. Αυτό είναι κάτι που έχω μέσα μου εδώ
και πολύ καιρό και δεν ξέρω από πού προήλθε. Νιώθω
ότι αυτά είναι πράγματα βαθιά μέσα μου και δεν νομίζω
ότι μπορώ απλά να κάνω διαφορετικά. Πραγματικά
δεν μου αρέσει το αίσθημα της έλλειψης πράξης.
Όταν βλέπω να συμβαίνει κάτι με τρόπο που θεωρώ
ακατάλληλο και επιβλαβές ή σκληρό, στο οποίο δεν
μπορώ να αντιδράσω. Με καταθλίβει πολύ το αίσθημα
της αδυναμίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο για μένα.
Ειδικά όταν κάτι πάει στραβά, έχω μεγάλη ανάγκη να
πάρω την κατάσταση στα χέρια μου, και όσο μπορώ,
νομίζω ότι το κάνει. Φυσικά, έχω πολλές τρικλοποδιές.

για καθεστώς προστασίας στην Πολωνία, δηλαδή δεν
είναι ακόμη γνωστό αν θα τους χορηγηθεί καθεστώς
πρόσφυγα ή ανθρωπιστική παραμονή ή αν θα
παραμείνουν καθόλου στην Πολωνία. Βρίσκονται σε αυτή
τη φάση πριν από την ένταξη, και η ένταξη συζητείται
μόνο αφού χορηγηθεί στα παιδιά αυτά προστασία. Η
δουλειά μας είναι ότι συναντιόμαστε με τα παιδιά μερικές
φορές την εβδομάδα για 4 ώρες έξω, παίζουμε μαζί
τους: πατίνια, σχοινάκι, καλλιτεχνικά έργα. Πρόσφατα
μαζέψαμε φύλλα και άλλα φθινοπωρινά δώρα με τα
παιδιά από το Αφγανιστάν που βρίσκονται στην Πολωνία
και μάθαμε για τις εποχές εδώ και τι δεν πρέπει να
μαζεύουμε στο δάσος. Αυτά είναι πολύ συνηθισμένα
πράγματα στα οποία προσπαθούμε να τα εμπλέξουμε.
Για παράδειγμα, ο αδελφός μου, αν και είναι εντελώς
Φροντίζουμε για τη συναισθηματική τους σφαίρα, η
διαφορετικό άτομο από εμένα, είναι επίσης πολύ
οποία είναι απολύτως κρίσιμη στη δουλειά μας, ώστε τα
ευαίσθητος και έχει μεγάλη ανάγκη για δικαιοσύνη και
παιδιά να νιώθουν ότι έχουν ένα κοντινό πρόσωπο στο
καλοσύνη. Είναι σίγουρα ένα μη βίαιο άτομο. Έχω την
οποίο μπορούν να εμπιστευτούν και να απευθυνθούν
εντύπωση ότι ανατραφήκαμε με έναν πολύ στοχαστικό
λεκτικά όταν έχουν ανάγκη να μιλήσουν. Έχουν επίσης τη
τρόπο. Οι γονείς μας δεν μας απαγόρευαν ούτε μας
δυνατότητα να μας πλησιάσουν και να μας αγκαλιάσουν.
διέταζαν χωρίς να δώσουν λόγο. Παρακολουθούσαμε
Αυτά τα παιδιά έχουν την εμπειρία της φυγής από
πολλές συναντήσεις μεταξύ των γονέων μας και των
τον πόλεμο ή τη βία, οπότε είναι πολύ σημαντικό να
φίλων τους, οπότε βρισκόμουν σε έναν τέτοιο κόσμο
δημιουργούμε χώρους και συνθήκες στις οποίες τα
ενηλίκων και με πολύ προβληματισμό. Είχα πάντα μεγάλη παιδιά μπορούν να είναι ανέμελα και χαρούμενα καθώς
προσοχή από τους γονείς μου. Οι γονείς μας μιλούσαν
και να περνούν καλά με ένα ωραίο ενήλικο άτομο και να
πολύ και συχνά το έκαναν με τόσο σοβαρό τρόπο, επίσης αισθάνονται ασφαλείς.
για τις αξίες, πράγμα που έχτισε τα θεμέλιά μου.
Πώς εξελίχθηκε η πρωτοβουλία με την πάροδο του
Ποια είναι η δουλειά σας στον παιδικό σταθμό;
χρόνου υλοποίησής της;
Εργάζομαι κυρίως με παιδιά που υποβάλλουν αίτηση
Το κοινόχρηστο δωμάτιο στο Targówek λειτουργούσε
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για 7 χρόνια ή και περισσότερο. Ξεκίνησε από το μηδέν.
Στην αρχή κατανοώντας ποιες είναι οι ανάγκες. Όταν
ήρθα, υπήρχε ήδη μια αίθουσα ίδρυσης και μια κοινή
αίθουσα, η οποία ήταν ήδη στημένη. Σε εκείνο το
στάδιο, δεν υπήρχε υποστήριξη από βοηθούς. Υπήρχε
οικογενειακή υποβοήθηση, αλλά συνίστατο περισσότερο
σε ψυχολογικές και παιδαγωγικές συμβουλές, στην
παρατήρηση των παιδιών ή στη συνεργασία με τις
μητέρες στο πλαίσιο της ανάπτυξης των παιδιών. Τα
τελευταία χρόνια, αρχίσαμε να υποστηρίζουμε τα άτομα
και σε θέματα που σχετίζονται με το νόμο και διοικητικά
ζητήματα ή την εξεύρεση στέγης. Αυτό που έχει σίγουρα
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια είναι οι πρωτοβουλίες
για μονοήμερες εκδρομές. Δίνουμε μεγάλη έμφαση
στο να γνωρίσουν τα παιδιά την πόλη. Οργανώσαμε
εκδρομές στη Βαρσοβία, σχεδόν μία φορά την εβδομάδα,
ώστε τα παιδιά να δουν πώς να αγοράζουν εισιτήριο, πώς
να περνούν δωρεάν το χρόνο τους, π.χ. σε skateparks,
και πώς υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να περνούν το
χρόνο τους. Αναπτύχθηκε επίσης συνεργασία με άλλες
οργανώσεις.
Πώς προσεγγίζετε τους ανθρώπους που χρειάζονται την
υποστήριξή σας;
Το κέντρο για τους αλλοδαπούς στο Targówek, το οποίο
έκλεισε επειδή το οικόπεδο στο οποίο βρισκόταν το
κέντρο αγοράστηκε για αποθήκες. Προσωρινά ή όχι - θα
το δούμε ακόμα - αποδείχθηκε ότι δημιουργήθηκε ένα
κέντρο για γυναίκες σε μια από τις πτέρυγες του κέντρου
στο Dębak, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι δυστυχώς
οι γυναίκες δεν διαχωρίζονται από τους άνδρες. Αυτό
αποτελεί πρόβλημα, καθώς στο κέντρο για γυναίκες
που βίωσαν ενδοοικογενειακή βία και βιασμό υπήρχαν
πολλές γυναίκες. Ορισμένες από τις οικογένειές μας
μεταφέρθηκαν εκεί, ενώ οι υπόλοιπες μεταφέρθηκαν σε
ιδιωτικά διαμερίσματα. Μετακομίσαμε επίσης εκεί με τις
δραστηριότητές μας του “Przystanek Świetlica”.
Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε; Τι μπορεί να σας
αποθαρρύνει;
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Είμαι αρκετά αισιόδοξος και ξεχνάω εύκολα τα
όποια προβλήματα. Αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό
μερικές φορές, αλλά γενικά είμαι ιδιαίτερα αυτοβελτιστοποιητικός και αναγεννητικός. Υπάρχουν
πράγματα που είναι πολύ καταθλιπτικά και είναι κυρίως
η αίσθηση ότι βάζεις πολλή ενέργεια σε κάποιους
ανθρώπους και προσπαθείς να τους υποστηρίξεις με
διάφορους τρόπους και μετά βλέπω ότι δεν βοήθησε.
Μου συνέβη, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της
βοηθητικής μου εργασίας, να αναζητώ σχολεία και οι
γονείς να μην ενδιαφέρονται για το ότι τα παιδιά ήρθαν
στο σχολείο για τη συνάντηση. Για μένα, ήταν συχνά ένα
ζήτημα σχετικά με το πού τελειώνει η δική μου ευθύνη
για διάφορα πράγματα και πού πρέπει να πιέσω τους
άλλους, επειδή πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα γι’ αυτούς.
Δούλεψα κάποτε με ένα κορίτσι που ήταν 9-10 ετών και
ήταν ένα πολύ ελπιδοφόρο παιδί. Έμαθε γρήγορα τη
γλώσσα, ήταν δραστήρια, έπαιρνε πρωτοβουλίες και
είχε πολλές ιδέες, και μετά από δύο χρόνια το κορίτσι
αντιμετώπισε συναισθηματικά προβλήματα, κλείστηκε
στον εαυτό της, σταμάτησε να πηγαίνει στο σχολείο
και ξέχασε τα πολωνικά. Πολλές φορές είχα παρόμοιες
καταστάσεις όταν είδα τα πράγματα που είχαν ήδη
χτιστεί να καταρρέουν. Συχνά επρόκειτο για παιδιά για τα
οποία νοιαζόμουν ιδιαίτερα και είχα μια ιδιαίτερα στενή
σχέση μαζί τους. Και αργότερα έμαθα ότι έφευγαν από
την Πολωνία για τη Γερμανία. Από τη μία πλευρά, ήξερα
ότι ίσως θα ήταν καλύτερα εκεί, ότι θα τους φρόντιζε
καλύτερα το σύστημα- και από την άλλη πλευρά θα
έπρεπε να χτίσουν ξανά από την αρχή και θα ήταν
εκτεθειμένα ξανά στην απέλαση.
Επιπλέον, όλο το σύστημα στο οποίο λειτουργούμε είναι
ένα δράμα. Ίσως όχι σε όλα τα επίπεδα, αλλά....
Τι σημαίνει αλληλεγγύη για εσάς;
Νομίζω ότι είναι δύσκολο να οριστεί. Σίγουρα
συνεπάγεται ευθύνη. Πρόσφατα, σκέφτηκα ότι η λέξη
αυτή συνδέεται με τη λέξη “ανταπόκριση”, δηλαδή την
ικανότητα να ανταποκρινόμαστε σε ό,τι μας περιβάλλει,
σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Νομίζω ότι η αλληλεγγύη

είναι η ικανότητα ενσυναίσθησης των διαφορετικών
ανθρώπων γύρω μας, σε συνδυασμό με την προθυμία
συνύπαρξης και συνεργασίας μαζί τους. Η ανταπόκριση
στις προκλήσεις που θέτει η πραγματικότητα, και
ταυτόχρονα να θέτουμε τους εαυτούς μας σε ισότιμη
βάση με τους άλλους, ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε,
πιστεύοντας ότι ο καθένας μας αξίζει την ίδια φροντίδα
για τον εαυτό του ως ανθρώπινο ον. Όλοι ζούμε σε μια
πολύ άνιση πραγματικότητα, έχουμε διάφορα προνόμια
και δυσκολίες που δεν είναι αποτέλεσμα των αποφάσεών
μας, αλλά αποτέλεσμα της μοίρας. Αν έχετε την ευκαιρία
να βάλετε μέρος της ενέργειάς σας στη φροντίδα ενός
άλλου ανθρώπινου όντος, είναι απολύτως προφανές για
μένα ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος λειτουργίας.
Για μένα, η αλληλεγγύη δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους
που περνούν δυσκολότερα ή χειρότερα από μένα,
αλλά και τους φίλους μου ή τους ανθρώπους που
σκέφτονται παρόμοια με μένα και είναι με κάποιο
τρόπο κοντά μου. Σε μεγάλο βαθμό, οι δραστηριότητές
μου βασίζονται σε ένα δίκτυο ανθρώπων που θέλουν
να αλληλοϋποστηρίζονται και έχουν διάφορες
αρμοδιότητες τις οποίες ανταλλάσσουμε. Είναι επίσης
σημαντικό ότι δεν χρειάζεται πάντα να βρίσκεστε στην
πρώτη γραμμή της βοήθειας, αλλά να δημιουργείτε
αλυσίδες βοήθειας. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς τους
κρίκους στην αλυσίδα. Μερικές φορές οι άνθρωποι
που δρουν ακτιβιστικά, π.χ. σε θέματα προσφύγων
ή βρίσκονται σήμερα στα σύνορα φέρνοντας άμεση
βοήθεια, χρειάζονται επίσης υποστήριξη. Μερικές
φορές είναι απλώς να πάμε για έναν καφέ ή ένα τσάι και
να τους ακούσουμε. Η συζήτηση με κάποιον που δεν
εμπλέκεται άμεσα σε αυτές τις δραστηριότητες δίνει μια
απόσταση και καθησυχάζει. Αυτή είναι και η αλυσίδα της
αλληλεγγύης.
Έχετε κάποια συμβουλή για άτομα που θα
μπορούσαν να ασχοληθούν με τον τομέα στον οποίο
δραστηριοποιείστε; Και έχετε ιδέες για το πώς να
αφυπνίσετε την αλληλεγγύη στους άλλους;
Έκανα πρόσφατα σκέψεις για το γεγονός ότι γνωρίζω

πολλούς ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο δεν
αισθάνονται σημαντικοί ή ότι ο ρόλος τους δεν μπορεί να
είναι σημαντικός. Και νομίζω ότι το να είσαι “σημαντικός”
μπορεί να σημαίνει πολύ μικρά πράγματα: συχνά
κάποιες μικρές χειρονομίες- μπορεί να είναι σημαντικό
να μαγειρέψεις ένα δείπνο για ανθρώπους σε κρίση
ή να καθαρίσεις την κουζίνα στην οποία μπορεί να
μαγειρευτεί αυτό το δείπνο. Ή ακόμη και ότι αν είστε
μέλος μιας ομάδας 15 ατόμων, εσείς ως ένα από αυτά
τα 15 άτομα έχετε μεγάλη σημασία και σας χρειάζονται
πολύ- όταν λοιπόν εξαφανιστείτε, τα άλλα 14 άτομα
σίγουρα θα νιώσουν την απώλεια. Σκεφτόμουν ότι
γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με
διάφορες δραστηριότητες, αλλά δεν καταλαβαίνουν
απαραίτητα ότι η παρουσία τους είναι σημαντική. Έχω
την αίσθηση ότι αν συνειδητοποιούσαν ότι η παρουσία
τους έχει πραγματικά σημασία και ότι δεν είναι τόσο
εύκολα αντικαταστάσιμη με οποιαδήποτε άλλη, και ότι
ο καθένας φέρνει τη δική του ποιότητα, τις δεξιότητες
και τον τρόπο ύπαρξής του σε διαφορετικές καταστάσεις
και προβληματισμούς, τότε πραγματικά ο καθένας
θα μπορούσε να αισθανθεί την ουσία των δικών του
μικροδραστηριοτήτων στον τομέα των δραστηριοτήτων
αλληλεγγύης.
Και από ένα τέτοιο πρακτικό επίπεδο, φυσικά, σας
προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο κέντρο μας “Przystanek Świetlica” με εθελοντικές δραστηριότητες με
παιδιά τόσο σε ιδιωτικά διαμερίσματα όσο και στο
κέντρο στο Dębak. Σας προσκαλούμε επίσης σε δείπνο
στο Ada’s: https://www.facebook.com/adapulawska/
όπου πραγματοποιούνται κοινωνικές πρωτοβουλίες
και κάθε Παρασκευή μαγειρεύουμε freegan δείπνα για
τους γείτονες, τους φίλους και τους ανθρώπους που
βρίσκονται σε κρίση αστέγων.
Επικοινωνία: izorlow@gmail.com
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VI. Αλληλεγγύη στα σύνορα - της Joanna Rostkowska
Όσο μεγαλύτερη είναι η κρίση, τόσο πιο εύκολο είναι να αισθάνεσαι ανίσχυρος- έτσι αισθάνομαι τους τελευταίους
μήνες διαβάζοντας ειδήσεις για ανθρώπους παγιδευμένους στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Οι ιστορίες για
τους πρόσφυγες που αγωνίζονταν να επιβιώσουν και να βρουν καταφύγιο, απωθούμενοι από τους στρατιώτες ήταν
σπαρακτικές, ενώ οι Πολωνοί αξιωματούχοι που αρνούνταν να τους βοηθήσουν απλά αφαιρούσαν την ελπίδα ότι
κάτι μπορεί να αλλάξει. Ευτυχώς, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι που ζούσαν κοντά στα σύνορα και αποφάσισαν
ότι το να τα παρατάς δεν είναι επιλογή- ότι ακόμη και η παραμικρή πράξη καλοσύνης μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
Οι ντόπιοι και οι ακτιβιστές - κάποιοι εργάζονταν μόνοι τους, άλλοι ως μέρος μιας οργάνωσης που ονομάζεται
Grupa Granica - οργάνωσαν διάφορους τρόπους και εκδηλώσεις για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είχαν
παγιδευτεί στο δάσος. Ορισμένες από τις δράσεις τους ήταν εθνικές, άλλες τοπικές. Άλλοτε ήταν μια συνεργασία
εκατοντάδων και άλλοτε δύο ή τριών ατόμων. Παρ’ όλα αυτά, κάθε πράξη βοήθειας ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο
αλληλεγγύης. Πράσινο φως - ακριβώς αυτό, στα παράθυρα των σπιτιών που βρίσκονται κοντά στο δάσος, ως
σύμβολο ασφάλειας. Οι άνθρωποι που ζούσαν δίπλα στα σύνορα το χρησιμοποιούσαν όταν ήθελαν να ενημερώσουν
όλους όσους περιπλανιόντουσαν ότι ο τόπος τους είναι ασφαλής για να μείνουν και ότι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν
όσο μπορούν. Σε εποχές που η επικοινωνία με τους αξιωματούχους δεν εξασφάλιζε την ασφάλεια, αυτή η μικρή
χειρονομία ήταν υπεραρκετή για να βοηθήσει και ίσως να σώσει και μερικές ζωές. Υπήρχαν οργανωμένες δράσεις
που είχαν ως στόχο να ενημερώσουν τους ντόπιους για την κατάσταση αυτή - οι ακτιβιστές πάλευαν με την (ευρεία
σε όλη τη χώρα) παραπληροφόρηση για τους πρόσφυγες και τους στόχους τους. Εξηγούσαν γιατί οι άνθρωποι είναι
παγιδευμένοι στα σύνορα, γιατί χρειάζονται βοήθεια από τους ντόπιους και ότι δεν αποτελούν απειλή. Άλλοτε οι
ακτιβιστές χρησιμοποιούσαν αφίσες, άλλοτε φέιγ βολάν, άλλοτε συνέχιζαν να μιλούν με ανθρώπους που συνάντησαν.
Αυτό οδήγησε στο να παρακινήσουν τους ντόπιους σε δράση - όχι μόνο με πράσινα φώτα στα παράθυρα, αλλά και να
βγουν έξω στο δάσος για να ψάξουν για ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να μοιραστούν τρόφιμα ή ζεστά, στεγνά
ρούχα με τους πρόσφυγες που συνάντησαν. Κάποιοι από τους ντόπιους άφηναν επίσης πακέτα με τρόφιμα στα
δέντρα, με την ελπίδα ότι κάποιοι μετανάστες θα τα βρουν και θα τους βοηθήσουν να επιβιώσουν. Η ενημερωτική
εκστρατεία απευθυνόταν επίσης στους ίδιους τους πρόσφυγες - οι ακτιβιστές τους ενημέρωναν πού να ζητήσουν
βοήθεια, τι να πουν και ποιον να εμπιστευτούν. Η δράση “Medycy na granicy” (γιατροί στα σύνορα) ήταν μια άλλη
δράση που οργανώθηκε από απλούς ανθρώπους- όταν οι πληροφορίες για την έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας
μεταξύ των προσφύγων κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, “κανονικοί” γιατροί και νοσηλευτές δήλωσαν συμμετοχή
για να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους- χωρίς χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, απλώς επειδή το να μοιραστούν
τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να σώσουν ζωές ήταν κάτι φυσικό να προσφέρουν. Η υπόλοιπη Πολωνία δεν
επαναπαύτηκε, φυσικά. Σε ολόκληρη τη χώρα οργανώθηκαν διαμαρτυρίες με το hashtag “η βοήθεια είναι νόμιμη”
- το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως απάντηση στις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Χρησιμοποιημένο ευρέως
μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το hashtag υπενθύμιζε συνεχώς στους ανθρώπους ότι η
βοήθεια προς τους άλλους δεν είναι ούτε κακό πράγμα ούτε έγκλημα. Μαζί με το “η βοήθεια είναι νόμιμη” υπήρχε
και το hashtag #granicaprawczlowieka (“σύνορα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την
ενημέρωση των Πολωνών σχετικά με την όλη κατάσταση, καθώς στα επίσημα μέσα ενημέρωσης δεν υπήρχαν τέτοιες
πληροφορίες. Οι άνθρωποι συγκέντρωναν ζεστά ρούχα, power banks, παπούτσια, τρόφιμα - οτιδήποτε θα μπορούσε
να παραδοθεί στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη στο δάσος. Διάφορες οργανώσεις και ΜΚΟ διοργάνωναν έρανο
για νομική βοήθεια, για τρόφιμα, για είδη πρώτης ανάγκης για την επιβίωση υπνόσακους, ζεστά ρούχα και, φυσικά,
τρόφιμα. Η αλληλεγγύη δεν χρειάζεται τεράστιες χειρονομίες, τόνους χρημάτων ή να θυσιάσεις ολόκληρη τη ζωή
σου - μερικές φορές αρκεί να δώσεις σε κάποιον ελπίδα ανάβοντας μια πράσινη λάμπα στο παράθυρό σου. Εξάλλου,
όπως είπε κάποτε κάποιος σοφός, είναι καλύτερο να ανάβεις ένα κερί παρά να καταριέσαι το σκοτάδι.
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ΜΕΡΟΣ 3 - εστίαση στον αντίκτυπο
των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης
I. Πώς να εντοπίσουμε τον αντίκτυπο των δράσεων αλληλεγγύης μας
Στις οργανώσεις μας Youthwork, εργαζόμαστε
καθημερινά για να επικοινωνήσουμε σημαντικά
μηνύματα, να εμπλακούμε με τα βασικά κοινά και
να τα παρακινήσουμε να αναλάβουν δράση. Στη
συγκεκριμένη περίπτωσή μας εξετάζουμε το θέμα
της Αλληλεγγύης. Είναι εύκολο να απαγγείλετε έναν
κατάλογο με όλα όσα ολοκληρώσατε εσείς και η ομάδα
σας τα τελευταία τρίμηνα (π.χ. δημοσιεύσατε δύο λευκά
έγγραφα με χιλιάδες λήψεις, συντάξατε οκτώ αναρτήσεις
σε ιστολόγια, κάνατε live-tweet σε τρεις εκδηλώσεις,
στείλατε 10.000 emails με 1.300 κλικ, εκδώσατε ένα
δελτίο τύπου), ωστόσο, μπορεί να σας οδηγήσει στην
παγίδα της αναφοράς. Για να μετρήσετε τον αντίκτυπο
του έργου σας και όχι μόνο των δραστηριοτήτων σας,
παρέχετε μετρήσεις που αφηγούνται την ιστορία του
τρόπου με τον οποίο προχωράτε την αποστολή σας- η
οποία μπορεί να υπερβαίνει το πόσοι σύνδεσμοι έγιναν
κλικ. Θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά στο πώς να μετράτε
τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων και όχι απλώς να τις
μετράτε και να τις τεκμηριώνετε.
Εκροή έναντι αντίκτυπου
Υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ των “εκροών” και
του “αντίκτυπου” και του τρόπου μέτρησής τους. Οι
εκροές είναι τα απτά αποτελέσματα ενός έργου ή μιας
δραστηριότητας. Ας πούμε ότι έχετε αφιερώσει χρόνο
στα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας σας, τα ακόλουθα
μπορεί να είναι μερικά παραδείγματα εκροών έναντι
επιπτώσεων:
Έξοδοι: διοργάνωση εργαστηρίων για παιδιά, εσωτερική
εκπαίδευση για την ομάδα έργου μας.
Επιπτώσεις: Ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων των
μελών της ομάδας, ανάπτυξη στρατηγικών για τον
επόμενο μήνα για το πώς θέλουμε να εργαστούμε πάνω
σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Το κλειδί είναι να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο
σκοπεύετε να μετρήσετε και να αναφέρετε τον αντίκτυπό
σας και να τον περιγράψετε όσο το δυνατόν νωρίτερα
κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής σας.
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Ανάπτυξη σχεδίου μέτρησης του αντικτύπου
Για να διασφαλίσετε ότι εσείς και η ομάδα σας είστε
σε θέση να επικοινωνήσετε την επιτυχία όσον αφορά
την προώθηση της αποστολής σας για τη διάδοση της
αλληλεγγύης, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις
ακόλουθες ερωτήσεις:
1. Η μεγάλη εικόνα:
Τι προσπαθεί να επιτύχει ο οργανισμός σας μέσω της
αποστολής του;
Πρέπει να καταλάβετε τη ρίζα αυτού που προσπαθεί να
επιτύχει ο οργανισμός σας και τον τρόπο με τον οποίο
ορίζει συλλογικά την επιτυχία, προτού μπορέσετε να
αποδείξετε την πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση.
Ξεκαθαρίστε στην ομάδα σας ποιο ακριβώς είναι το
επίκεντρο της δράσης σας, τι θέλετε να εφαρμόσετε ως
αποτέλεσμα, τι αντίκτυπο θέλετε να επιτύχετε.
2. Στοχευμένο κοινό
Φτάνει το έργο ή το αποτέλεσμά σας στους σωστούς
ανθρώπους για να βοηθήσει τον οργανισμό σας να
επιτύχει την αποστολή του;
Όταν πρόκειται για την επίτευξη της αποστολής σας, δεν
έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια αξία. Όταν ορίζετε τη
συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, μπορείτε να προσαρμόσετε
πολύ πιο αποτελεσματικά τα μέτρα σας στις ανάγκες, το
υπόβαθρο και τις ιδιαιτερότητές τους.
3. Μετρικές εξόδου
Ποιες εκροές παράγονται;
Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε πώς κάθε προϊόν εργασίας
(π.χ. εκδήλωση, έκθεση, ιστολόγιο κ.λπ.) υποστηρίζει
την αποστολή σας. Ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα
θέλετε να δημιουργήσετε, ποια αποτελέσματα πρέπει να
επιτύχετε για να κάνετε το όραμά σας πραγματικότητα
και ποιους καρπούς πρέπει να μοιραστείτε με
την ομάδα-στόχο σας. Σκεφτείτε πώς θέλετε να
παραδώσετε τα προϊόντα σας, ποιες μεθοδολογικές
προσεγγίσεις σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε και πώς να
επικοινωνήσετε την αποστολή σας με την ομάδα-στόχο.
Σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι σαφές, επανεξετάστε
αν αυτά τα προϊόντα και τα αποτελέσματα αξίζει να
συνεχίσουν ως έχουν.
4. Μετρήσεις δέσμευσης
Χρησιμοποιεί η ομάδα-στόχος τη μεθοδολογική σας
προσέγγιση με εποικοδομητικό τρόπο ή ασχολείται με

αυτήν; Ανέλαβαν εποικοδομητική δράση;
Η απλή διανομή του υλικού στο κοινό-στόχο δεν μας
λέει αν το διάβασαν, το χρησιμοποίησαν ή αν ενήργησαν
με βάση αυτό. Καταγράψτε τη δέσμευσή τους μέσω
των πραγματικών τους ενεργειών, για παράδειγμα, πώς
εξελίσσεται το επίπεδο των κινήτρων τους μέσω μιας
σειράς εργαστηρίων στα οποία τους προσκαλείτε- σε
ποια άμεση δράση προβαίνουν οι συμμετέχοντες μετά
από μια συνάντηση. Πώς αλλάζουν τη συμπεριφορά τους
μετά τη συμμετοχή τους στο έργο τους.
5. Μετρήσεις επιπτώσεων
Ποιες μεθόδους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να
παρακολουθείτε και να αξιολογείτε την πρόοδο προς την
αποστολή σας;
Αναλογιζόμενοι τους οργανωτικούς σας στόχους,
πραγματοποιήστε μια έρευνα για την ομάδα-στόχο
σας για να δείτε αν έχετε αλλάξει τη νοοτροπία τους ή
αν τους έχετε παρακινήσει για δράση. Καλέστε τους να
εκφράσουν τον προβληματισμό και τα σχόλιά τους, όχι
μόνο προφορικά αλλά και με δημιουργικούς τρόπους
έκφρασης. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομάδες
εστίασης που εργάζονται με μεγαλύτερες ομάδες για
να έχετε μια αντιπροσωπευτική εικόνα του αντίκτυπου.
Καλέστε τους να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους
μέσα στην ομάδα τους, έτσι θα τους υποστηρίξετε να
δημιουργήσουν μια κοινότητα πρακτικής όπου η μάθηση
θα συνεχιστεί και μετά τη δράση στην οποία συμμετείχαν.

Συγκεντρώνοντας τα πράγματα
Η συγκρότηση μιας ολιστικής ψηφιακής στρατηγικής και
η ποσοτικοποίηση του αντίκτυπού της στην αποστολή
σας να διαδώσετε την αλληλεγγύη δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Δεν υπάρχει μια προσέγγιση που να ταιριάζει
σε όλους, αλλά υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές τόσο
για τον εποικοδομητικό σχεδιασμό όσο και για την
αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων σας.
Χρειάζεται βαθιά κατανόηση της αποστολής του
οργανισμού σας γύρω από την αλληλεγγύη, των
αποτελεσμάτων που επιδιώκετε να επιτύχετε
συγκεκριμένα και του τρόπου με τον οποίο εργάζεστε για
την επίτευξή τους, προκειμένου να αναπτύξετε μεθόδους
παρακολούθησης της προόδου.

6. Μέτρηση της επιρροής
Ποια ήταν η συμβολή της οργάνωσής σας σε ένα
συνολικό αποτέλεσμα ή αντίκτυπο;
Δεν εργάζεστε στο κενό και είναι σημαντικό να
αναγνωρίζετε το ρόλο σας και το ρόλο των άλλων σε
ένα αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ένα σπουδαίο μοντέλο
με το οποίο έχουμε συνεργαστεί χρησιμοποιεί μια
προσέγγιση τριών επιπέδων για να αξιολογήσει το ρόλο
του στην παραγωγή των μετρούμενων επιπτώσεων:
Αποφασιστικό: Το βάρος των στοιχείων υποδηλώνει
ότι το αποτέλεσμα δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τις
προσπάθειες του προγράμματος.
Σημαντικό: Πολλαπλοί παράγοντες συνέβαλαν στο
αποτέλεσμα και παίξαμε ουσιαστικό ρόλο.
Ασήμαντο: Το πρόγραμμα έπαιξε ελάχιστο ή καθόλου
ρόλο στο αποτέλεσμα και θα είχε συμβεί και χωρίς τη
συμμετοχή του.
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II. 5 τρόποι μέτρησης της δράσης αλληλεγγύης στην εργασία για τη νεολαία
Είναι εύκολο να κατανοήσουμε την ώθηση για τη
μέτρηση του αντίκτυπου. Θέλουμε να υποστηρίξουμε
τους νέους να επιτύχουν καλά πράγματα, οπότε λογικά
θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πόσο
αποτελεσματικοί είμαστε σε αυτό και να μάθουμε ποια
είδη πρακτικών έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για
τους νέους. Οι χρηματοδότες και οι πάροχοι θέλουν
να γνωρίζουν ότι τα χρήματα και οι προσπάθειές τους
έχουν κάνει τη διαφορά. Αλλά το γεγονός ότι κάτι είναι
κατανοητό, και ίσως ακόμη και επιθυμητό, δεν σημαίνει
ότι είναι εύκολο να το εφαρμόσουμε, και ο τομέας
της νεολαίας έχει κολλήσει σε αυτό το σημείο εδώ και
καιρό. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε μερικές πρακτικές
προσεγγίσεις για το πώς να υποστηρίξετε τη μέτρηση του
αντίκτυπου των δραστηριοτήτων σας, εδώ εξηγείται το
θέμα των δράσεων αλληλεγγύης των νέων.
1. Δώστε προτεραιότητα στα πράγματα που οδηγούν
στην αλλαγή έναντι της ίδιας της αλλαγής
Αυτή δεν είναι μια νέα διαπίστωση, αλλά αν έχουμε
μια σαφή αίσθηση του πώς μοιάζει και πώς αισθάνεται
η καλή πρακτική, η εστίαση στη συνεπή και καλή
εφαρμογή της θα πρέπει να οδηγήσει σε θετικές
αλλαγές για τους νέους. Υπάρχουν πολλαπλά οφέλη
από την εστίαση στην ποιότητα: παρέχει πληροφορίες
που μπορούν να οδηγήσουν σε άμεσες βελτιώσεις
στην παροχή- δεν απαιτεί τη χρονοβόρα και λογιστικά
δύσκολη διαδικασία παρακολούθησης των νέων
σε βάθος χρόνου - εστιάζει στο “εδώ και τώρα”- και
είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τις αξίες και τη
δεοντολογία της εργασίας με νέους. Πρόκειται για
ένα τεκμηριωμένο εργαλείο που βασίζεται σε ένα
πλαίσιο πρακτικών υψηλής ποιότητας που είναι πιθανό
να οδηγήσουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων των νέων, οι οποίες
αποτελούν τη βάση μιας κοσμοθεωρίας που εστιάζει
στην αλληλεγγύη.
2. Επανεξέταση της μέτρησης των αποτελεσμάτων
Εκτός από την πίστη στη θεμελιώδη σημασία της
εστίασης στην ποιοτική πρακτική, υπάρχουν φορές
που η κατανόηση των αποτελεσμάτων είναι σημαντική
και η σχέση μεταξύ ποιότητας και αποτελεσμάτων
απαιτεί περαιτέρω έλεγχο. Ωστόσο, χρειαζόμαστε νέες
προσεγγίσεις για τη συλλογή αυτών των δεδομένων.
Πρώτον, πρέπει να εστιάσουμε στις σωστές συνθήκες
υπό τις οποίες θα συλλέξουμε δεδομένα αποτελεσμάτων.
Η εργασία μας υποδεικνύει ότι οι ακόλουθες συνθήκες
είναι βέλτιστες:
- Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης είναι σκόπιμα
σχεδιασμένες για τη βελτίωση συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων. Εάν οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί
για να είναι καθαρά ψυχαγωγικές, για παράδειγμα, δεν
είναι ούτε χρήσιμο ούτε σκόπιμο να προσπαθήσετε
να μετρήσετε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων
σας για τους νέους. Ένας βασικός δείκτης εδώ είναι το
κατά πόσον οι οργανώσεις νεολαίας αισθάνονται ότι
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πρέπει να διακόψουν ή να προσαρμόσουν τις τακτικές
δραστηριότητες για να “βάλουν την αλληλεγγύη στο
επίκεντρο των δράσεών τους”.
- Οι νέοι που συμμετέχουν σε δραστηριότητες
αλληλεγγύης έχουν επαρκή έκθεση σε κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις ώστε να βελτιωθούν τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα. Για τις δεξιότητες που σχετίζονται με
την αλληλεγγύη, πρόκειται πιθανότατα για τακτικές
δραστηριότητες διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών, όπου
οι συμμετέχοντες μπορούν να βιώσουν μια κουλτούρα
αλληλεγγύης και να υλοποιήσουν τη δική τους
συμμετοχή μέσω προσωπικών δράσεων. Η συμμετοχή σε
εφάπαξ δραστηριότητες δεν θα οδηγήσει σε ανάπτυξη
της αλληλεγγύης.
- Είναι δυνατή η πρακτική παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων των νέων με την πάροδο του χρόνου.
Η εργασία με μικρότερες ομάδες νέων (και όχι με μια
ολόκληρη ομάδα ή κοόρτη) μπορεί να το καταστήσει
αυτό πιο εφικτό.
- Υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με
τους νέους, οι οποίες περιλαμβάνουν την εξήγηση γιατί η
συλλογή αυτών των δεδομένων έχει πραγματικά σημασία
και τι θα γίνει με αυτά.
Δεύτερον, χρειαζόμαστε μια πιο εφικτή και ευαίσθητη
διαδικασία μέτρησης. Η εμπειρία μας είπε ότι οι
νέοι δεν τους αρέσει να συμπληρώνουν πολλαπλά
ερωτηματολόγια, ότι θα τους πουν “αυτό που θέλουν
να ακούσουν”- και ότι οι απαντήσεις μπορεί να
επηρεαστούν από τη διάθεση ή από το τι έχει συμβεί
πριν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Γι’
αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα ευρύτερο φάσμα
μεθοδολογικών εργαλείων για να προβληματιστούμε και
να αξιολογήσουμε μαζί με τους νέους τον αντίκτυπο των
δραστηριοτήτων μας και να στηριχθούμε στη διαδικασία
της εργασίας με τους νέους για την οικοδόμηση σχέσεων
με τους νέους, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης
των συμπεριφορών και των σχέσεών τους.
3. Εμπλοκή των νέων
Οι οργανώσεις νεολαίας ενδιαφέρονται πολύ για
τη συνεργασία με τους νέους και όχι για τη λήψη
αποφάσεων για λογαριασμό τους. Αυτό είναι ένα
θεμελιώδες χαρακτηριστικό της προσέγγισής μας στη
συμμετοχική εργασία για τη νεολαία. Αυτό ήταν ένα
πραγματικά επιτυχημένο μέρος της προσέγγισης του
διαλόγου, όπου οι οργανώσεις ανέφεραν ότι το βρήκαν
μια απλή και χρήσιμη προσέγγιση για να συνδεθούν με
τους νέους. Η χρήση ενός κοινού συνόλου ερωτήσεων
επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση και τη σύγκριση
μεταξύ διαφορετικών πλαισίων.
Αυτό δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τις ποιοτικές
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν σήμερα πολλοί
οργανισμοί για να μάθουν τις εμπειρίες των νέων,
αλλά θα πρέπει να τις πλαισιώσει για να συμπληρώσει
τις πλούσιες λεπτομέρειες που παρέχουν τα ποιοτικά
δεδομένα. Ωστόσο, θέτει στο επίκεντρο την ατομική

ανάπτυξη και την ιστορία πίσω από κάθε νέο που
συμμετέχει στις δραστηριότητές μας.
Μερικές πιθανές ερωτήσεις ανατροφοδότησης:
1 Πόσο ενταγμένοι αισθάνεστε στις παρεχόμενες
δραστηριότητες;
2. Πόσο απολαμβάνετε το χρόνο σας στη δραστηριότητα;
3. Πόσο αισθάνεστε την αίσθηση του σκοπού και της
επίτευξης μέσω των δραστηριοτήτων;
4. Πόσο αισθάνεστε θετική πρόκληση από τις
δραστηριότητες;
5. Πόσο πιστεύετε ότι το θέμα των δραστηριοτήτων σας
ενέπνευσε;
6. Πόσο αισθάνεστε ότι εξελιχθήκατε μέσω των
δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετείχατε
7. Πόσο επηρεάζετε τον τρόπο λειτουργίας των
υπηρεσιών του οργανισμού;
8. Πόσο εμπιστεύεστε το προσωπικό και τους εθελοντές
της οργάνωσης;
9. Πόσο ανακαλύψατε την αξία της αλληλεγγύης μέσα
από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχατε;
10. Πόσο υποστηριζόμενος αισθάνεστε κατά τη διάρκεια
των δραστηριοτήτων του οργανισμού;
11. Πόσο σεβαστός και ασφαλής αισθάνεστε κατά τη
διάρκεια των δραστηριοτήτων;
12. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι αξίζει τον χρόνο και την
προσπάθειά σας να έρχεστε στις δραστηριότητες της
οργάνωσης;
13. Ποιες ιδέες έχετε για τη βελτίωση των
δραστηριοτήτων του οργανισμού;
14. Πώς άλλαξε η άποψή σας για την Αλληλεγγύη μέσα
από τις δραστηριότητες της οργάνωσης;
15. Τι προτείνετε να βελτιωθεί για τις μελλοντικές
δραστηριότητες του οργανισμού;
16. Πόσο εξουσιοδοτημένος αισθάνεστε να κάνετε μια
θετική αλλαγή στη ζωή σας;
17. Όταν συμμετέχετε στις δραστηριότητες που παρέχει
ο οργανισμός, πόσο αισθάνεστε την αίσθηση της
κοινότητας;
4. Δημιουργία μιας ολιστικής εικόνας με τη χρήση
διαφορετικών τύπων δεδομένων
“Τι λειτουργεί;” θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό
ερώτημα. Αλλά το “τι λειτουργεί, για ποιον, υπό ποιες
συνθήκες και πώς;” είναι πολύ πιο χρήσιμο. Ο μόνος
τρόπος για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα είναι
να συνδυάσουμε διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Κατά
τη διαδικασία της δομημένης αξιολόγησης, εστιάσαμε σε
πέντε τύπους δεδομένων:
- Δικαιούχος - ποιος παρακολουθούσε τις
δραστηριότητές μας (π.χ. ιστορικό, ηλικία, φύλο,
εθνικότητα)
- Δέσμευση - ποιες δραστηριότητες παρακολουθούσαν
οι νέοι και πώς συμμετείχαν σε αυτές (π.χ. πόσο συχνά και
για πόσο χρονικό διάστημα)
- Ανατροφοδότηση - συστηματική ανατροφοδότηση από
τους νέους σχετικά με τις εμπειρίες τους

- Ποιότητα - παρατηρησιακά δεδομένα αυτοαξιολόγησης
σχετικά με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες
- Αποτελέσματα - η διαφορά που επέφεραν οι
δραστηριότητές μας στους νέους σε αποτελέσματα
που σχετίζονται με την κοινωνική και συναισθηματική
μάθηση, την κοινωνική σύνδεση και την ευημερία.
Ενώ όλα αυτά τα σύνολα δεδομένων ήταν χρήσιμα
μεμονωμένα, το πραγματικό πλεονέκτημα της
προσέγγισης ήταν ότι μπορούσαμε να εξετάσουμε τις
σχέσεις μεταξύ αυτών των συνόλων δεδομένων για να
κατανοήσουμε ποιες συνθήκες είναι πιθανότερο να
συμβάλουν στον αντίκτυπο για τους νέους.
Η προσέγγιση αυτή μας επιτρέπει να “διαχωρίσουμε”
τα δεδομένα (δηλαδή να τα αναλύσουμε σε επιμέρους
τμήματα), πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να
εντοπίσουμε με ακρίβεια πού συμβαίνει (ή όχι) η
αλλαγή. Για παράδειγμα, στη δομημένη αξιολόγηση για
τις δραστηριότητες της συμμαχίας αλληλεγγύης, ένα
από τα αποτελέσματα που εξετάσαμε ήταν “Οι δικές
μου προσπάθειες είναι αυτές που θα καθορίσουν το
μέλλον μου” (σχετικό με τον τομέα αποτελεσμάτων
“αυτοπεποίθηση και προσωπική ενδυνάμωση”). Είναι
καλό να έχουμε μια εστίαση και να αποφασίσουμε
ποιος είναι ο κύριος στόχος μας, πού επιθυμούμε να
δημιουργήσουμε αλλαγή και ανάπτυξη- τότε γίνεται
ευκολότερο να μετρήσουμε αν έχουμε πετύχει και
επιτύχει τους στόχους μας.
5. Συνεργασία
Τέλος, μια κοινή προσέγγιση στη μέτρηση, όπου οι
οργανισμοί χρησιμοποιούν κοινούς τρόπους ορισμού και
μέτρησης της ποιότητας και του αντίκτυπου, έχει πολλά
οφέλη, όπως:
- Η δημιουργία ενός κοινού συνόλου δεδομένων για
όλους τους οργανισμούς επιτρέπει στους οργανισμούς
να συγκρίνουν τις βαθμολογίες τους με αυτές που
επιτυγχάνουν άλλοι οργανισμοί - ειδικά όταν εξετάζουμε
τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των νέων.
- Βελτίωση της κατανόησης της συλλογικής ποιότητας
και του αντικτύπου με τη δημιουργία της διατομεακής
εικόνας. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ενημέρωση και τη διαμόρφωση αποφάσεων
χρηματοδότησης και πολιτικής, καθώς και για την
ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών για τους νέους. Ένα
θέμα όπως η αλληλεγγύη μπορεί να αντιμετωπιστεί
πλήρως μόνο ως ολιστική προσέγγιση μιας αλλαγής
στην κοινωνία, η οποία δημιουργεί μια κουλτούρα για τη
μάθηση και την ανάπτυξη των διαφόρων ικανοτήτων που
σχετίζονται με την αλληλεγγύη και δημιουργεί ευκαιρίες
για άμεσες εμπειρίες στις τοπικές κοινότητες.
- Υποστήριξη της δια βίου μάθησης σε όλους τους
διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της
τυπικής εκπαίδευσης, των μη τυπικών μαθησιακών
πλαισίων και των άτυπων μαθησιακών στιγμών των νέων.
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III. Πώς να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση
και την αξιολόγηση για τη μέτρηση του αντικτύπου;
Η εφαρμογή απλών, σαφών τρόπων μέτρησης του
αντίκτυπου της ομάδας θα σας βοηθήσει να παρέχετε
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να βελτιώνετε συνεχώς
την ομάδα σας.
Η παρακολούθηση αφορά την παρακολούθηση
του τι συμβαίνει στην ομάδα σας και την πρόοδο
που σημειώνετε προς την επίτευξη των στόχων σας.
Αυτό θα το κάνετε με διαφορετικούς τρόπους για
διαφορετικά πράγματα. Κάποια πράγματα μπορεί να τα
παρακολουθείτε από την αρχή, π.χ. ποιος παρακολουθεί
την υπηρεσία σας. Άλλα πράγματα μπορεί να τα
παρακολουθείτε για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
π.χ. ένα συγκεκριμένο έργο.
Η αξιολόγηση είναι μια πιο εμπεριστατωμένη διαδικασία
προβληματισμού σχετικά με το τι πήγε καλά και τι θα
μπορούσε να βελτιωθεί στην ομάδα σας. Σημαίνει ότι
εξετάζετε τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει σε σχέση
με τους σκοπούς και τους στόχους που έχετε θέσει, ή
εξετάζετε ένα συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα με
μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Η αξιολόγηση θα σας βοηθήσει
να βρείτε πώς μπορεί να αναπτυχθεί ή να βελτιωθεί η
ομάδα στο μέλλον. Είναι ζωτικής σημασίας η συμμετοχή
των νέων, του προσωπικού και των εθελοντών.
Γιατί να το κάνετε;
1. Θα σας βοηθήσει να παρέχετε τις πιο αποτελεσματικές
υπηρεσίες
Έχει η ομάδα νεολαίας σας τον αντίκτυπο που θέλετε; Η
παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα δείξουν
πόσο καλά ικανοποιούνται οι ανάγκες των νέων και πού
υπάρχουν κενά στις υπηρεσίες,
και πόσο καλά χρησιμοποιούνται οι πόροι. Όλα αυτά θα
σας βοηθήσουν να βελτιώσετε και να διασφαλίσετε την
την καλύτερη δυνατή υπηρεσία για τους νέους.
2. Θα σας βοηθήσει να προσελκύσετε και να διατηρήσετε
χρηματοδότες
Δεν αρκεί να λέτε ότι πιστεύετε ότι η ομάδα σας κάνει τη
διαφορά - χρειάζεστε αποδείξεις.
Η κοινοποίηση των πληροφοριών που συλλέγετε κατά τη
διάρκεια της παρακολούθησης και της αξιολόγησης θα
σας βοηθήσει να αποδείξετε ότι
τους χρηματοδότες ότι η ομάδα σας αξίζει να ξοδέψει
χρήματα λόγω του θετικού αντίκτυπου
έχει.
Αποφασίζοντας τι θα μετρήσετε
Όταν αποφασίζετε τι θα μετρήσετε, να έχετε κατά νου:
- Οι σκοποί και οι στόχοι που έχετε θέσει για την ομάδα
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σας - χρησιμοποιήστε τη θεωρία της αλλαγής σας
- Οι εκροές ή τα αποτελέσματα που θέλουν να δουν οι
χρηματοδότες σας
Κατανόηση των εκροών, των αποτελεσμάτων και του
αντίκτυπου
Οι εκροές, τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπός σας
θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την ανάγκη που
εντοπίζεται όταν ξεκινάτε τις δραστηριότητές σας με την
ομάδα-στόχο σας. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα,
ότι οι νέοι ΛΟΑΤ χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο για να
μιλήσουν για την ταυτότητά τους και να ενισχύσουν την
αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους.
Οι εκροές είναι τα άμεσα αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων σας
Παράδειγμα: Νέοι παρακολουθούν δέκα συνεδρίες για τη
θετική ψυχική υγεία
Τα αποτελέσματα είναι οι αλλαγές που κάνετε με την
πάροδο του χρόνου για να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες,
τους σκοπούς και τους στόχους που έχετε προσδιορίσει.
Παραδείγματα: Νιώθουν ότι η αυτοπεποίθηση και η
αυτοεκτίμησή τους έχουν βελτιωθεί, έχουν μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση να αμφισβητήσουν την ομοφοβία, τη
διφοβία και την τρανσφοβία στο σχολείο.
Ο αντίκτυπος είναι κάθε μακροπρόθεσμη αλλαγή που
κάνετε και μπορεί να συμβεί μετά το ίδιο το έργο.
Παράδειγμα: Οι νέοι αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι
και επιτυγχάνουν περισσότερα στο σχολείο, έχουν
βελτιωμένες σχέσεις με τους φίλους και την οικογένειά
τους.
Κατευθυντήριες γραμμές για μια επιτυχημένη μέτρηση
του αντικτύπου:
1. Συμμετοχή των νέων
Ρωτήστε τους νέους τι θα ήθελαν περισσότερο να
αποκομίσουν από την ομάδα όταν σχεδιάζετε την
αποτελέσματα. Δώστε έναν κατάλογο για να τους κάνετε
να σκεφτούν:
- Αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, φιλία, ψυχική υγεία,
ικανότητα αυτοσυνηγορίας, πρακτική
δεξιότητες (μαγειρική, διαχείριση), δεξιότητες ακρόασης
και επικοινωνίας, δεξιότητες εθελοντισμού.
2. Συλλογή πληροφοριών
Μόλις αποφασίσετε τι θα μετρήσετε, αποφασίστε πώς θα
συλλέξετε τις πληροφορίες σας.
-> Μην ξεχνάτε:
- Όλες οι πληροφορίες πρέπει να αποθηκεύονται

σύμφωνα με τις οδηγίες για την προστασία των
- Έχετε θέσει τα σωστά αποτελέσματα;
δεδομένων και να αντιμετωπίζονται με ευαισθησία.
- Υπάρχει ανάγκη για νέες υπηρεσίες;
- Ελέγξτε με τους νέους, το προσωπικό και τους εθελοντές
με ποιους και πώς θα κοινοποιηθούν οι πληροφορίες που
έχουν παράσχει.
Συζητήστε με το προσωπικό, τους εθελοντές και τους
νέους τι θα μπορούσατε να προσθέσετε ή να αλλάξετε
Πώς να το κάνετε:
σχετικά με τις δραστηριότητες ή τα προγράμματα που
Πώς να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με:
προσφέρετε. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αξιολόγησης,
... ποιος συμμετέχει στην ομάδα σας: μητρώα και φύλλα
ώστε τα δεδομένα σας να είναι συνεπή.
εγγραφής που καταγράφουν τα ονόματα των ατόμων και
άλλες δημογραφικές πληροφορίες για αυτούς
4. Μοιραστείτε πληροφορίες
... τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που προσφέρετε: Συγκεντρώστε τις πληροφορίες μαζί και παρουσιάστε τις
σχέδια συνεδριών, μηνιαία και τριμηνιαία σχέδια,
στους άλλους. Θυμηθείτε να τονίσετε τις
σημειώσεις συνεδρίας με λεπτομέρειες για το τι έγινε,
επιτυχίες και να σκέφτεστε το κοινό σας. Είναι για το
φωτογραφίες από δραστηριότητες και ταξίδια
προσωπικό και τους εθελοντές, τους νέους,
... πώς αισθάνονται οι νέοι για την ομάδα: προφορική
γονείς/φροντιστές ή χρηματοδότες; Θα μπορούσατε
αξιολόγηση - στο τέλος κάθε συνεδρίας
να δημιουργήσετε μια επίσημη έκθεση, μια οπτική
να κάνετε σε κάθε νέο μια ερώτηση σχετική με τα
παρουσίαση, μια ιστοσελίδα
αποτελέσματα, για παράδειγμα ένα πράγμα που έμαθε
ή να επικοινωνούν μέσω των μέσων κοινωνικής
από τη συνεδρία και ένα πράγμα που απόλαυσε.
δικτύωσης, συζητήσεων ή εργαστηρίων.
Καταγράψτε τις απαντήσεις τους και καταγράψτε τις στο
σύστημα αξιολόγησης ή στα αρχεία της συνεδρίας.
... Ερωτηματολόγια ή διαδικτυακές δημοσκοπήσεις ζητήστε από τους νέους να συμπληρώνουν ένα απλό
ερωτηματολόγιο σε τακτική βάση. Χρησιμοποιήστε
τις ίδιες ερωτήσεις κάθε φορά, ώστε να μπορείτε να
μετρήσετε την απόσταση που έχει διανύσει ο νέος.
Μπορεί να βάλουν 3 στα 10 για την αυτοπεποίθησή τους
όταν αρχίζουν να έρχονται, αλλά μετά από έξι μήνες
παρακολούθησης της ομάδας αυτό ελπίζουμε ότι θα
έχει αυξηθεί. Φωτορεπορτάζ ή ταινία - με τους νέους
όπου παρουσιάζουν τον αντίκτυπο που έχει η ομάδα σε
αυτούς.
... πώς αισθάνονται οι εθελοντές και το προσωπικό για
την ομάδα: μελέτες περιπτώσεων - ζητήστε από τους
εθελοντές και το προσωπικό να
να καταγράψουν τις εμπειρίες τους από τη διευκόλυνση ή
τη βοήθεια στην ομάδα και τον αντίκτυπο που έχει αυτό
είχαν πάνω τους
3. Αξιολογήστε το
Ορίστε διαφορετικά σημεία μέσα στο έτος για να
σταματήσετε και να αξιολογήσετε τις πληροφορίες που
συλλέγετε σε
μεγαλύτερο βάθος. Αυτό θα σας επιτρέψει να σκεφτείτε
αν είστε ευχαριστημένοι με την ομάδα σας.
δραστηριότητες και τον αντίκτυπο που έχουν, και όχι
απλώς το κατά πόσον ικανοποιείτε το έργο.
αποτελέσματα:
- Ανταποκρίνεται η ομάδα καλύτερα στις ανάγκες
ορισμένων μελών από ό,τι άλλων;
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Συμπεράσματα
Το αρχικό μας ερώτημα ήταν πώς να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε δράσεις αλληλεγγύης
στον τομέα της εργασίας για τη νεολαία. Τι χρειάζεται για να υποστηριχθούν οι νέοι ώστε να
αναπτύξουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από την αλληλεγγύη και ποιες ικανότητες
χρειάζονται για να υποστηρίξουν άμεσες δράσεις στην τοπική τους κοινότητα. Θέλαμε επίσης
να δούμε πώς μπορεί να υποστηριχθεί στρατηγικά από τις ΜΚΟ ο ρόλος των εργαζομένων στη
νεολαία ως πολλαπλασιαστή και διευκολυντή των δράσεων αλληλεγγύης. Κατά τη διάρκεια του
έργου ανακαλύψαμε ότι η αλληλεγγύη είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα θέμα ή ένα θεματικό
πεδίο, είναι μια ολιστική θεώρηση: μια κουλτούρα που έχει τις ρίζες της σε διάφορες δράσεις
και ταυτόχρονα ένας τρόπος κατανόησης τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσίευσε η SALTO ESC, συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στους
τέσσερις ακρογωνιαίους λίθους της Αλληλεγγύης ως θεμέλιο για την αλληλεγγύη στην εργασία
για τους νέους:
Ανθρώπινα δικαιώματα Ενεργώντας για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των
άλλων ανθρώπων. Να στέκεσαι και να ενεργείς αλληλέγγυα με τους ανθρώπους που δεν είναι σε
θέση να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να χρησιμοποιείς τα προνόμια λιγότερο για
τον εαυτό μας και περισσότερο για κάποιον άλλον,
Ενσυναίσθηση Η κατανόηση και το συναίσθημα με τους άλλους, η αναγνώριση του πότε κάποιος
έχει ανάγκη, το να μοιράζεσαι την αίσθηση της αδικίας και το να παρακινείσαι να δράσεις. Να μην
συμπάσχουν μόνο με τους κοντινούς
και εκείνων με κοινές αξίες και πεποιθήσεις, αλλά και να νιώθει ενσυναίσθηση για κάθε ζωντανό
ον,
συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος στο σύνολό του,
Η ενεργός δράση του πολίτη είναι το βασικό στοιχείο της αλληλεγγύης. Το να είσαι υπεύθυνος
πολίτης, μέρος της κοινωνίας και να εξασφαλίζεις μεγαλύτερο καλό για όλους. Η προθυμία να
συμμετάσχεις, να συμφόρο τιμής στην κοινωνία και την προθυμία να επιδείξουμε αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους
και τους τόπους που έχουν ανάγκη,
Συμπερίληψη Απευθείας προσέγγιση και συμπερίληψη όλων των νέων. Πέρα από τους
συνήθεις κύκλους και τις ομάδες. Συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και εκείνους τους νέους που δεν
αισθάνονται απαραίτητα ή δεν συμφωνούν με αυτό που συνεπάγεται η αλληλεγγύη, επειδή είναι
πιθανόν αυτοί που μπορεί να την έχουν περισσότερο ανάγκη.
Αυτό που βρήκαμε αξιοσημείωτο είναι οι κοινωνικές και κοινοτικές πτυχές της ανάδειξης
της αλληλεγγύης σε δράση: ανακαλύψαμε ότι η κοινωνική διάσταση της συμμετοχής, το
αίσθημα του κοινού σκοπού μιας ομάδας και η ευκαιρία να ενδυναμώσει ο ένας τον άλλον
-μέσω του συλλογικού σχεδιασμού, της σχεδίασης, της υλοποίησης, της αξιολόγησης και του
αναστοχασμού- παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάληψη θέσης για την αλληλεγγύη στις τοπικές μας
δράσεις.
Η δεύτερη πτυχή που θέλουμε να υπογραμμίσουμε είναι η μαθησιακή διάσταση στο πλαίσιο της
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αλληλεγγύης: οι νέοι αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τις ικανότητες του πολίτη
σε ένα εξατομικευμένο πλαίσιο για το ποιος φιλοδοξούν να είναι στην κοινότητα και την κοινωνία
τους, οπότε το ερώτημα δεν είναι πώς να επιτύχουν περισσότερες δράσεις αλληλεγγύης, αλλά
πώς να αναπτυχθούν ως άτομα με βαθιά φροντίδα και κίνητρα. Γι’ αυτό πρέπει να δούμε την
ευρύτερη εικόνα της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων, όπου τα θεμέλια
της αξίας ενισχύονται από μια κουλτούρα σεβασμού και αναγνώρισης αυτού που είναι, και η
οποία τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν αυτό που επιθυμούν να γίνουν. Εδώ η αλληλεγγύη
γίνεται πυξίδα για να ταξιδέψεις μέσα σε αβέβαιους καιρούς και να χτίσεις ένα ισχυρό θεμέλιο
εμπιστοσύνης στον εαυτό σου και στην κοινότητα που σε περιβάλλει.
Αυτή η πτυχή γίνεται όλο και πιο σημαντική, καθώς οι νέοι αντιμετωπίζουν όλο και πιο ασαφές
και αβέβαιο μέλλον. Η κλιματική κρίση, το Covid-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ανεργία
και τα οικονομικά προβλήματα, για να αναφέρουμε μόνο μερικά - όλα μαζί δημιουργούν μια
συντριπτική εικόνα χάους και έντασης. Αν οι νέοι άνθρωποι πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτό
μόνοι τους, μπορεί να προκαλέσει αισθήματα φόβου και ότι είναι χαμένοι σε έναν κόσμο χωρίς
ελπίδα. Για τους νέους ανθρώπους η αλληλεγγύη μπορεί να γίνει μια δυναμική προοπτική για
το πώς να υποστηρίξουν τους άλλους και να νιώσουν έναν σκοπό σε αυτούς τους αβέβαιους
καιρούς. Δεν είναι απλώς ένα πεδίο δράσης, αλλά ένα στέρεο έδαφος για να νιώσουν ριζωμένοι
και να εφαρμόσουν αυτή την προοπτική σε τόσους πολλούς τομείς της ζωής: εκπαίδευση,
απασχόληση, συμμετοχή στα κοινά, κατανάλωση, πολιτισμός, ταξίδια- για να αναφέρουμε μόνο
μερικούς. Δεν υπάρχει μια πτυχή της ζωής όπου η αλληλεγγύη είναι άσχετη: είναι μια πρόσκληση
να δούμε τον κόσμο ενωμένο πέρα από το διαχωρισμό και το διαχωρισμό- είναι να δούμε την
ελπίδα εκεί που αντιμετωπίζουμε το φόβο, να δούμε τη συντροφικότητα εκεί που φαινόμαστε
μόνοι, και να δούμε την εμπιστοσύνη εκεί που αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα. Σήμερα
βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι: ο κόσμος απαιτεί αλλαγή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε
τον τελευταίο χορό στον Τιτανικό - όταν ο κόσμος μας αντιμετωπίζει κρίση σε όλα τα επίπεδα
(οικολογία, οικονομία, πολιτική, εκπαίδευση, πολιτισμός) - χρειαζόμαστε τη νέα γενιά να είναι
στην πρώτη γραμμή της αλλαγής- ήδη ξυπνάει για να πάρει θέση για το μέλλον της, και η
αλληλεγγύη είναι μια γέφυρα για να ξεδιπλωθεί αυτή η πορεία. Πρέπει να παρέχουμε ένα πλαίσιο
στο πλαίσιο της εργασίας για τους νέους που να επιτρέπει στους νέους να ανακαλύψουν την
ικανότητά τους να έχουν αντίκτυπο στην τοπική τους κοινότητα, όπου θα βιώσουν την αξία της
ομαδικότητας στις άμεσες δράσεις τους και θα μάθουν να προσανατολίζονται στους στόχους
της ζωής τους με ειρηνικό και βιώσιμο τρόπο. Δεν εναπόκειται στις παλαιότερες γενιές να τους
λένε πώς πρέπει να είναι ο κόσμος, αλλά το θέμα είναι να τους ενδυναμώνουμε να δουν και να
πιστέψουν στην ικανότητά τους να τον αλλάξουν. Με τα λόγια της Margaret Mead: “Ποτέ μην
αμφιβάλλετε ότι μια μικρή ομάδα σκεπτόμενων, αφοσιωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον
κόσμο. Πράγματι, είναι το μόνο πράγμα που το έχει κάνει ποτέ”, εννοούσε ότι κάθε πολιτιστική
αλλαγή, όσο ευρεία και αν είναι, πρέπει να ξεκινά από λίγα άτομα σε τοπικό επίπεδο και η
Αλληλεγγύη μπορεί να γίνει ο άνεμος της αλλαγής που θα το κάνει αυτό δυνατό.
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- Margaret Mead

