
 

 

COMMIT - COMMunIcation campaign against exTremism and radicalisation

NEWSLETTER #1 – ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

COMMIT!

Το έργο COMMIT - "COMMunIcation campaign against exTremism and
radicalisation" χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το Πρόγραμμα
«Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών» και
συντονίζεται από την οργάνωση Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο και άλλους 4 οργανισμούς από την
Ευρώπη.
 

Στόχος του COMMIT είναι να προλάβει και να αποτρέψει τις πιο ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες από  τον εξτρεμισμό, τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και την
τρομοκρατία, μέσα από την ανάπτυξη εκστρατειών επικοινωνίας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το COMMIT θα αναπτύξει τρεις εκστρατείες επικοινωνίας σχετικά με:

1. τα fake news, τη ρητορική μίσους και τη λαϊκιστική
προπαγάνδα

2. τον δεξιό/αριστερό εξτρεμισμό
3. τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία

 

δουλεύοντας με...
 

- νέους ηλικίας 13-25 ετών, συμπεριλαμβανομένων
Ευρωπαίων πολιτών και νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο
- φοιτητές/τριες δημοσιογραφίας και επικοινωνίας
- οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών, δημοσιογράφους
και άλλους επαγγελματίες των media, εταιρίες τεχνολογίας,
δημόσιους φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους.

Στόχος του COMMIT είναι να εφοδιάσει τις ομάδες αυτές με τις απαραίτητες
δεξιότητες ώστε να δημιουργήσουν από κοινού και να διαδώσουν εναλλακτικές
αντι-αφηγήσεις που να προωθούν τις δημοκρατικές αξίες, την ανεκτικότητα και τη
συνεργασία.
 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙΣ;

Αν είσαι φοιτητής/τρια, επαγγελματίας των media ή μέλος οργανισμού της
Κοινωνίας των Πολιτών και θέλεις να μάθεις περισσότερα σχετικά με τη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση, τον εξτρεμισμό, τον λαϊκισμό και τη ρητορική μίσους, και πώς
μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω εναλλακτικών και αντίθετων αφηγήσεων...

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 30 ωρών, θα είναι διαθέσιμο από
τον Μάρτιο του 2021: Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις περισσότερα.

 

Αν είσαι μεταξύ 18 και 25 ετών, έχεις πάθος με τα social media, θέλεις να
αναπτύξεις την κριτική σου σκέψη και τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και να
μάθεις πώς να δημιουργείς εναλλακτικές και αντίθετες αφηγήσεις μέσω του
storytelling...

Μια σειρά Εργαστηρίων θα πραγματοποιηθούν από τον Μάρτιο του 2021:
Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις περισσότερα.

 

Αν σε ενδιαφέρει το θέμα, αν ανήκεις σε δημόσιο φορέα ή οργανισμό της
Κοινωνίας των Πολιτών...
Γίνε μέλος του δικτύου μας προκειμένου να ανταλλάξουμε ιδέες, εμπειρίες και να

βελτιώσουμε τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο.

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ;

Το έργο COMMIT ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020. Κατά τον πρώτο αυτό
χρόνο της υλοποίησής του, οι εταίροι πραγματοποίησαν μια διπλή έρευνα
προκειμένου να θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη των εκστρατειών
επικοινωνίας:

Έκθεση Ανάλυσης Περιεχομένου

Η Textgain (Βέλγιο) ανέπτυξε, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μια ανάλυση
διαδικτυακού περιεχομένου προκειμένου να εντοπίσει τις αιτίες και τους
παράγοντες που οδηγούν στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.
Η Textgain αναπτύσσει εργαλεία παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, που συλλέγουν στοιχεία, και στη συνέχεια αναλύει τα στοιχεία αυτά
χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη από το πεδίο της Επεξεργασίας
Φυσικής Γλώσσας (NLP). Η τεχνολογία NLP μπορεί να εξάγει αυτόματα
πληροφορίες από έγγραφα μέσω αυτοματοποιημένης ανάλυσης κειμένου. Αυτό
παρέχει μια ποσοτική οπτική για τα δεδομένα, η οποία μπορεί να υποστηρίξει τις
ποιοτικές αναλύσεις των παραγόντων που οδηγούν στον εξτρεμισμό και τη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση.

Έκθεση Χαρτογράφησης Ομάδας – Στόχου

Πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με στόχο την εύρεση χρήσιμων πληροφοριών
για τη δημιουργία αποτελεσματικών εκστρατειών επικοινωνίας στα social media
σχετικά με τα fake news, τη ρητορική μίσους και τον λαϊκισμό, τον εξτρεμισμό και τη
βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης, η έκθεση κατέληξε
σε:

Πληροφορίες για την ομάδα στόχου (νέοι ηλικίας 18-25 πιθανώς ευάλωτοι
στην εξτρεμιστική προπαγάνδα στην Ιταλία, την Ολλανδία, την Αυστρία και
την Ελλάδα), σχετικά με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, τα θρησκευτικά
πιστεύω, τα πολιτισμικά ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις τους στα μέσα
ενημέρωσης, το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο, τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης που χρησιμοποιούν κ.ά.
Αναγνώριση των χώρων, των θεμάτων και των τρόπων που πυροδοτούν τη
ρητορική μίσους και τις διάφορες μορφές εξτρεμισμού.
Εντοπισμό των αντίθετων ή εναλλακτικών αφηγήσεων που μπορούν να
δημιουργηθούν στο πλαίσιο των εκστρατειών επικοινωνίας.

Μπορείτε να διαβάσετε τις έρευνές μας

ΕΔΩ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ;

Από το προσεχές καλοκαίρι, οι εκστρατείες επικοινωνίας του έργου COMMIT θα
«τρέξουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το περιεχόμενο των εκστρατειών θα συν-δημιουργηθεί από τους εταίρους του
έργου σε συνεργασία με τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές και τους
επαγγελματίες που θα συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα τους
επόμενους μήνες.

Μπορείς να είσαι ένας από αυτούς!
Λάβε μέρος στις εκστρατείες μας!

Επικοινώνησε μαζί μας!

KMOP - Social Action and Innovation Center
commit@kmop.eu
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