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Το σχέδιο Σύγχρονες Μορφές πολιτικής κοινωνικοποίησης και
συμμετοχής της κυπριακής νεολαίας: αντιμετωπίζοντας ζητήματα
αποκλεισμού που υλοποίησε το Ινστιτούτο Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
μεταξύ Ιανουαρίου – Απριλίου 2017 αφορούσε την ενεργό συμμετοχή
της κυπριακής νεολαίας, ιδιαίτερα της νεολαίας με λιγότερες ευκαιρίες,
στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της Κύπρου.

www.inep.org.cy /
info@inep.org.cy
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Οι μορφές κοινωνικοποίησης, εμπλοκής και
συμμετοχής της κυπριακής νεολαίας στην
πολιτική και κοινωνική ζωή μεταβάλλονται
σταδιακά και απομακρύνονται από τις
παραδοσιακές μορφές σε πιο σύγχρονες
μορφές μέσων ενημέρωσης. Ταυτόχρονα,
παρατηρείται
μειωμένο
ενδιαφέρον
εκ μέρους των νέων για συμμετοχή
σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης
αποφάσεων.
Αυτή η συνειδητοποίηση οδήγησε
στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί
αυτή η αλλαγή, να προσδιοριστεί,
να συζητηθούν οι λόγοι για
τους οποίους συνέβη και να
προταθούν τρόποι με τους οποίους
αντανακλώνται οι ανάγκες των
νέων για συμμετοχή και ένταξη
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
μέσω αυτών των νέων μορφών
συμμετοχής
στην
κοινωνική
σφαίρα.

Ο διαρθρωμένος διάλογος με νέους στα
πλαίσια του σχεδίου επικεντρώθηκε σε
τρεις πτυχές: α) τον εντοπισμό των αιτιών
που οδήγησαν στη μεταστροφή των
μορφών συμμετοχής των νέων και σε
ορισμένες περιπτώσεις στην αποχή από
τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή,
β) στον προσδιορισμό των νέων μορφών
πολιτικής κοινωνικοποίησης της κυπριακής
νεολαίας · Μέσω των δομών, διαδικασιών

και οργανισμών που
ασχολούνται με την
πολιτική σήμερα, γ)
κατάθεση προτάσεων
για τρόπους και πολιτικές
για την αποτελεσματική
ένταξη των νέων στη
διαδικασία
λήψης
αποφάσεων και στην
κοινωνική ζωή εν γένει.
Ιδιαίτερη
έμφαση
δόθηκε στους νέους με
αναπηρίες.
Η μεγάλη πλειοψηφία
των
νέων
δεν
δραστηριοποιείται
επαρκώς
και
αποτελεσματικά σε κοινωνικούς, πολιτικούς,
πολιτιστικούς ή άλλους οργανισμούς της
κοινωνίας των πολιτών ως αποτέλεσμα

διαφόρων
εμποδίων.
Αυτό
ισχύει
περισσότερο για τα άτομα με αναπηρίες
που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες
στην αποτελεσματική συμμετοχή τους στις

κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες. Αυτό
σημαίνει ότι αποκλείονται από διαδικασίες
που θα τους δώσουν φωνή και θα εκφράσουν
τις απόψεις τους προς τους υπεύθυνους
λήψης αποφάσεων. Έτσι, ο στόχος του έργου
ήταν να ενεργοποιήσει και
να ευαισθητοποιήσει τους
νέους να συμπεριληφθούν
στη δημοκρατική ζωή, στη
λήψη αποφάσεων και να
δώσει φωνή σε ομάδες με
λιγότερες ευκαιρίες, όπως
άτομα με αναπηρίες Το
πρόγραμμα εξέτασε εάν
έχουν προκύψει νέες μορφές
πολιτικής κοινωνικοποίησης
και
συμμετοχής
που
βελτιώνουν την ικανότητα
των νέων με αναπηρίες να
συμμετέχουν και να ακουστεί η άποψή τους.
Επιπλέον, το έργο συζήτησε τις αιτίες της
έλλειψης ενδιαφέροντος για συμμετοχή και
εθελοντισμό και διενήργησε έναν ανοιχτό

Σύγχρονες Μορφές πολιτικής κοινωνικοποίησης
και συμμετοχής της κυπριακής νεολαίας:

Αντιμετωπίζοντας ζητήματα
κοινωνικού αποκλεισμού
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διάλογο με τους νέους και τους υπεύθυνους
για τη χάραξη πολιτικής σε μια προσπάθεια
σύνταξης και διατύπωσης απτών συστάσεων
και προτάσεων για τον τρόπο προώθησης των
ιδανικών της συμμετοχής, του εθελοντισμού,
της συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων.
Μεταξύ άλλων, το έργο περιέλαβε
δραστηριότητες
όπως
διαλέξεις
εμπειρογνωμόνων
από
ακαδημαϊκούς,
αξιωματούχους, εμπειρογνώμονες για τη
νεολαία, ερευνητές, εμπειρογνώμονες του
υπουργείου και των ΜΚΟ, στρογγυλές
τράπεζες, εργαστήρια, προσομοιώσεις και
ανοικτές συζητήσεις.

Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους
νέους (συμπεριλαμβανομένων των νέων με
αναπηρίες) να γίνουν πιο δραστήριοι, να
συμμετάσχουν σε δράσεις που δεν είχαν
την ευκαιρία να το κάνουν στο παρελθόν,
να αντιμετωπίσουν θέματα που τους
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και να προτείνουν
τρόπους επίλυσης τους. Ο αντίκτυπος στους
συμμετέχοντες οργανισμούς ήταν πολλαπλός,
δεδομένου ότι αποκτήθηκαν πολύ σημαντικές
γνώσεις σχετικά με ζητήματα που δεν είχαν
αντιμετωπίσει προηγουμένως και τους
έδωσαν πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη για
την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων σε
μελλοντικά έργα.
Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να
ενεργοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει τους
νέους να ενταχθούν στη δημοκρατική ζωή,
στη λήψη αποφάσεων και να δώσουν φωνή σε
ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, όπως τα άτομα
με αναπηρίες. Ο στόχος αυτός εκπληρώθηκε
με επιτυχία στο πρόγραμμα καθώς η απόκτηση
γνώσεων ήταν ένα πολύτιμο αποτέλεσμα που
βελτίωσε την ικανότητα των συμμετεχόντων
να κατανοήσουν τη σημασία της συμμετοχής
σε κοινωνικές δράσεις εθελοντισμού και
λήψης αποφάσεων.

Το εξειδικευμένο θέμα της Συνάντησης
Νέων με φορείς Χάραξης Πολιτικής για
Νέους:
Ο ρόλος των φορέων για τη νεολαία, των
πολιτικών οργανώσεων, των κοινωνικών
κινημάτων και των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών

Η ευκαιρία που δόθηκε στους συμμετέχοντες
να ακούσουν ειδικούς και υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής και να ακουστούν από αυτούς
ήταν μια σημαντική πτυχή της δημιουργίας
επιχειρημάτων, της διαμόρφωσης της
προσωπικότητας
και
της
κατάθεσης
προτάσεων για λύσεις στα προβλήματά
τους. Αυτό τους βοήθησε να διαρθρώσουν
συλλογικά τις καλύτερες δυνατές συστάσεις
και προτάσεις για τη χάραξη πολιτικής
για τη νεολαία, εντοπίζοντας τα αίτια που
οδήγησαν στη μεταστροφή των μορφών
συμμετοχής των νέων και στην αποχή από τη
συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή, και
να προτείνει τρόπους και πολιτικές για την
αποτελεσματική ένταξη των νέων (ιδιαίτερα
των ατόμων με αναπηρίες) στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων και στην κοινωνική ζωή
γενικότερα.

Οργανώσεις που εκπροσωπούν τη
νεολαία και είναι υπεύθυνοι για τις
πολιτικές για τη νεολαία παρουσίασαν
το ρόλο τους στην προάσπιση των
δικαιωμάτων και των απαιτήσεων της
νεολαίας.
Αναπτύχθηκε ένας ανοικτός διάλογος με
τους νέους συμμετέχοντες για τις ανάγκες τις
νεολαίας σήμερα, για την αποστασιοποίηση
από την συμμετοχή και τους τρόπους
ενεργοποίησης των νέων στα κοινά, τον
εθελοντισμό και τη συμμετοχή στο πολιτικό,
κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.
Δόθηκε ευκαιρία στους συμμετέχοντες
φορείς να απαντήσουν σε ερωτήσεις των
νέων και να ενημερώσουν σχετικά με τις
δραστηριότητες και τρόπους συμμετοχής της
νεολαίας στον εθελοντισμό και σε δράσεις
που θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής της
νέας γενιάς.

Στο εξειδικευμένο θέμα αυτής
της Συνάντησης Νέων με φορείς
Χάραξης Πολιτικής για Νέους:
Ο ρόλος των φορέων για τη νεολαία
στην ενσωμάτωση νέων ΑΜΕΑ

Οι οργανώσεις νεολαίας ανέπτυξαν τις θέσεις
τους για το ρόλο, τις δράσεις που αναπτύσσουν
και πως μπορεί να συμβάλουν στη μείωση
της αποστασιοποίησης των νέων από τα
κοινά, τον εθελοντισμό και τη συμμετοχή
στην κοινωνική και πολιτική δράση.
Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Επίτροπος
Εθελοντισμού, κ. Γιαννάκη Γιαννάκη, εκ
μέρους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου,
ο κ. Μάριος Παναγή (Μέλος Δ.Σ.) εκ μέρους
της ΕΔΟΝ, ο κ. Χρίστος Χριστόφιας,(Γεν.
Γραμματέας), εκ μέρους της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ. ο
Θεόδουλος Ιωάννου (Αντιπρόεδρος), και
ο Πέτρος Ζαρούνας εκ μέρους του Μ.Κ.Ο.
Πολιτεία.

αναπτύχθηκε ένας ανοικτός διάλογος
με τους νέους συμμετέχοντες
για τις εξειδικευμένες ανάγκες
της νεολαίας που αντιμετωπίζει
προβλήματα αναπηρίας και τους
τρόπους ενεργοποίησης τους στα
κοινά, τον εθελοντισμό και τη
συμμετοχή στο πολιτικό, κοινωνικό
και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Δόθηκε ευκαιρία
στους συμμετέχοντες φορείς να απαντήσουν
σε ερωτήσεις των νέων και να ενημερώσουν
σχετικά με τις δραστηριότητες και τρόπους
συμμετοχής της νεολαίας στον εθελοντισμό και
σε δράσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες
ζωής της νέας γενιάς και συγκεκριμένα των
ατόμων ΑΜΕΑ.
Στη συζήτηση αυτή συμμετείχαν με
παρεμβάσεις η Αννίτα Κουσουλίδου,
Συνδετική Λειτουργός και Σύμβουλος Ειδικής
Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση, με
θέμα Το εκπαιδευτικό σύστημα και άτομα
με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), η Κατερίνα Χαρίτου,

Λειτουργός Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης
Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες του
Γραφείου Επίτροπου Διοικήσεως με θέμα:
Άτομα ΑΜΕΑ και η προστασία των δικαιωμάτων
τους και η Ξένια Ασιήκκαλη, Λειτουργός
Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού με θέμα:
Η δράση των εθελοντικών οργανώσεων για
τα άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ)

