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Fake news, ρητορική μίσους, λαϊκίστικη προπαγάνδα

Ακροδεξιός/Ακροαριστερός εξτρεμισμός 

Θρησκευτικός ριζοσπαστισμός & τρομοκρατία

Διήμερη κατάρτιση του προσωπικού του έργου

Εκπαίδευση 30 ωρών για φοιτητές/τριες

Workshops για νέους/ες

Νέοι/ες (ηλικίας 13–25 ετών)

Φοιτητές/τριες δημοσιογραφίας, επικοινωνίας και ΜΜΕ

Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, δημοσιογράφοι, διαδικτυακές 
επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς και λοιποί ενδιαφερόμενοι

Το έργο COMMIT αποσκοπεί στην πρόληψη και αποφυγή της βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης και στροφής των ευάλωτων νέων στον εξτρεμισμό και την 
τρομοκρατία στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Αυστρία και την Ολλανδία. Στόχος του 
έργου είναι να καλλιεργήσει στους νέους δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν: 1. Να 
δημιουργούν αντι-αφηγήματα που θα αμφισβητούν τη διαδικτυακή εξτρεμιστική 
προπαγάνδα και εναλλακτικά αφηγήματα που θα προωθούν τις δημοκρατικές 
αξίες, την ανεκτικότητα και τη συνεργασία και 2. Να μπορούν να αναγνωρίζουν και 
να αντιστέκονται στο διαδικτυακό εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Παράλληλα, το COMMIT θα βελτιώσει την ικανότητα των φοιτητών, των ΜΜΕ, των 
οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών, των διαδικτυακών επιχειρήσεων και 
λοιπών ενδιαφερόμενων να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες 
προκλήσεις που συνδέονται με την εξτρεμιστική διαδικτυακή προπαγάνδα και τη 
βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Για τον σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί ένα εξειδικευμένο 
πρόγραμμα ενδυνάμωσης ικανοτήτων με θέμα τα εναλλακτικά αφηγήματα και τα 
αντι-αφηγήματα για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

Το έργο υιοθετεί μια προσέγγιση που συνδυάζει διαδικτυακές εκστρατείες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και δια ζώσης δραστηριότητες, όπως 
workshops, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις.

Ενδυνάμωση Ικανοτήτων


