COMMIT - Εκστρατεία κατά του
εξτρεμισμού και της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης

NEWSLETTER #2 – Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ COMMIT ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

Το COMMIT - COMMunlcation campaign against exTremism and
radicalisation είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης της
Κοινωνίας των Πολιτών), συντονίζεται από τον ιταλικό οργανισμό Κέντρο
Δημιουργικής Ανάπτυξης Danilo Dolci (CSC), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
του Παλέρμο και άλλους 4 οργανισμούς στην Ευρώπη.
Στόχος του COMMIT είναι η πρόληψη και αποτροπή του ευαίσθητου και ευάλωτου
κοινού από τον ριζοσπαστισμό, εξτρεμισμό και την τρομοκρατία μέσω της
ανάπτυξης εκστρατειών επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ COMMIT ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
Μας ακολουθείς ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Μπορείς να το κάνεις τώρα!
Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του προγράμματος συναντήθηκαν, στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης φοιτητών-ριών και νέων ανθρώπων, συζητώντας και συν-δημιουργώντας
μια επικοινωνιακή εκστρατεία κατά του εξτρεμισμού και της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης.

Η καμπάνια είναι επιτέλους online στο Facebook και το
Instagram.
Πού να το βρείτε;
Αναζητήστε το COMMIT Europe για την κοινή αγγλική εκστρατεία, για την ελληνική
COMMIT Greece και για τις εθνικές καμπάνιες των εταίρων του έργου αναζητήστε στο
Instagram και το Facebook τις ονομασίες COMMIT Italy, COMMIT Austria και
Commit Netherlands!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ!

COMMIT Europe
COMMIT Italy

COMMIT Austria

COMMIT Netherlands

COMMIT Greece

ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;
Η καμπάνια COMMIT ονομάζεται ‘Καταπολέμηση διαδικτυακού μίσους σε 3
βήματα’.
Μέσα από το περιεχόμενό μας, θα σας ταξιδέψουμε στην ανακάλυψη των ριζών
του μίσους, σε τρία βήματα:

1. Φόβος και ρητορική μίσους: μια άρρηκτη σχέση
Δείχνει πώς η ρητορική μίσους, οι ψευδείς ειδήσεις και η λαϊκιστική προπαγάνδα
ευδοκιμούν στον φόβο και την απώλεια της θετικής ταυτότητας, ένα εύκολο
άγκιστρο για μίσος και βία.

2. Ενσωμάτωση σε μια ομάδα & εξοστρακισμός: πώς αγαπάμε τους
εχθρούς
Πώς ο φόβος και η ανασφάλεια καλλιεργούν τη δυναμική του «εμείς εναντίον
αυτών» που δικαιολογεί το μίσος και τη βία.

3. Ενεργός μαρτυρία & συμμετοχή: η χρυσή τομή
Πρόσκληση νέων σε συνειδητή δράση ενάντια στη παθητικοποίηση. (Αντ)επίθεση
σε προβλήματα, όχι σε ανθρώπους!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΡΟΣ;
Η καμπάνια μας δημιουργήθηκε από νέους ανθρώπους για νέους. Όλες οι αναρτήσεις
και τα βίντεο δημιουργήθηκαν από τα συμμετέχοντα άτομα συνεισφέροντας με τις
απόψεις τους και τις ιδέες τους στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων και τα εργαστηρίων
που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες των εταίρων.
Μπορείτε να λάβετε μέρος στην καμπάνια, στέλνοντάς μας το δικό σας meme,
ανάρτηση, βίντεο ή ιδέα.
Η καμπάνια τρέχει διαρκώς.

Επικοινωνήστε μαζί μας και λάβετε μέρος!

ΤΙ ΑΛΛΟ;
Επιπλέον εργαστήρια, εκδηλώσεις, συνέδρια και
δημοσιεύσεις θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επικοινωνήστε
μαζί μας στο commit-project@kmop.org!
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