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Η κοινωνία μας βιώνει ένα παράδοξο. Ζούμε στην εποχή της 
«παγκόσμιας επικοινωνίας», είμαστε σε απευθείας σύνδεση 24 
ώρες την ημέρα και είμαστε προσβάσιμοι παντού και ανά πάσα 
στιγμή. Βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από πληροφορίες, νέα και 
μηνύματα. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι πληροφορίες που λαμβά-
νουμε ακριβείς και αληθείς. Εδώ είναι που βρίσκεται και το πα-
ράδοξο: αν και ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιας επικοινωνίας, 
γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο έχουμε «καλή» επικοινωνία.

Όταν η επικοινωνία προέρχεται από ένα δημόσιο διοικητικό 
όργανο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τηρούνται τα σχετικά γε-
γονότα, οι κανόνες και οι κανονισμοί. Μόνο με αυτόν τον τρόπο 
μπορεί η επικοινωνία να είναι πραγματικά «αποτελεσματική» 
και «αποδοτική». Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η με-
τάδοση μηνυμάτων ικανών να αναπτύξουν δημόσιο πνεύμα. Και 
όταν πρόκειται για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, μείζονος σημα-
σίας για την κοινή γνώμη, όπως αυτό των μεταναστών, καθίστα-
ται όλο και περισσότερο απαραίτητο να ξεκινήσουν εκστρατεί-
ες επικοινωνίας όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό 
και κοινοτικό επίπεδο. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει τους πολίτες να 
«κατανοήσουν» καλύτερα την κατάσταση, καλώντας τους να 
κοιτάξουν πέρα   από την απλούστευση, που πολύ συχνά περιο-
ρίζει και στρεβλώνει τα βασικά νέα σχετικά με τη μετανάστευ-
ση, την υποδοχή και την ένταξη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα έργο όπως το CLARINET 
είναι τόσο σημαντικό στο σημερινό κόσμο. Η ενθάρρυνση και η 
υποστήριξη δημόσιων επικοινωνιακών εκστρατειών που αντι-
μετωπίζουν τις πολυάριθμες και ποικίλες πτυχές που αφορούν 
τη μετανάστευση, την ένταξη, τους κανόνες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, αποκαθιστούν την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια 
σε αυτά τα ζητήματα, προστατεύοντάς τα ταυτόχρονα από την 
πολιτική χειραγώγησης που δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις και 
τοίχους εχθρότητας. Η καλή επικοινωνία και η δρομολόγηση μη-
νυμάτων της κοινής γνώμης με βάση τα πραγματικά γεγονότα 
είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταργήσουμε 
τα εμπόδια της δυσπιστίας και να οικοδομήσουμε γέφυρες αλ-
ληλεγγύης στη θέση τους.

Totò Martello, 
Δημάρχος της Lampedusa και της Linosa.

Εισαγωγή από τον Totò Martello, Δήμαρχο της Lampedusa και της Linosa

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



Το Βραβείο CLARINET αποτελεί μια εξαιρετική κυψέλη ιδεών, που 
συγκεντρώνει 53 επιλέξιμες επικοινωνιακές εκστρατείες υπό την 
ηγεσία ή εξ ονόματος δημόσιων αρχών που προσφέρουν μια θε-
τική ιστορία της μετανάστευσης. Αυτή η Εργαλειοθήκη Θετικών 
Αφηγήσεων για τη Μετανάστευση για τις Τοπικές Αρχές κάνει μια 
περιήγηση σε αυτές τις διάφορες εκστρατείες, πολλές από τις 
οποίες είναι ιδιαίτερα καινοτόμες και εμπνευσμένες. Σκοπός της 
είναι να συγκεντρώσει τις βέλτιστες πρακτικές, πρακτικές συμ-
βουλές και συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία οι δημόσιες 
διοικήσεις πρέπει να κάνουν αναφορά όταν επιθυμούν να ξεκι-
νήσουν τις δικές τους εκστρατείες.

Καθώς η ρητορική μίσους εναντίον των μεταναστών καθίσταται 
ολοένα και πιο διαδεδομένη στο δημόσιο τομέα, είναι θεμελιώ-
δους σημασίας να παρασχεθούν αποτελεσματικά εργαλεία στους 
φορείς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για 
τη μετανάστευση, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να 
προσεγγίσουν τους ευρωπαίους πολίτες, τις τοπικές αρχές και 
ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, όπου η 
παρουσία νεοεισερχομένων έχει ιδιαίτερη επίπτωση στην τοπική 
δημογραφία. Γενικότερα, αυτή η εργαλειοθήκη απευθύνεται σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους, στο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, που 
επιθυμούν να αφηγηθούν μια διαφορετική ιστορία της μετανά-
στευσης, ξεπερνώντας τις έννοιες της εισβολής και της απειλής 

και εστιάζοντας αντ’ αυτών σε συναισθήματα ενσυναίσθησης και 
περιέργειας.

Η εργαλειοθήκη χωρίζεται σε τέσσερα κύρια τμήματα, τα οποία 
επιτρέπουν μια ευρεία εξερεύνηση των πιο ενδιαφερόντων χα-
ρακτηριστικών των επιτυχημένων επικοινωνιακών εκστρατει-
ών για τη μετανάστευση. Αρχικά, αναλύουμε ορισμένα κοινά 
στοιχεία σε όλες τις σχετικές εκστρατείες, ανεξάρτητα από την 
πλατφόρμα μέσων που αναπτύσσει η εκστρατεία. Στη συνέχεια, 
εστιάζουμε σε κάθε κατηγορία του Βραβείου CLARINET ξεχω-
ριστά και μελετάμε κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να λά-
βουμε υπόψη κατά την ανάπτυξη εκστρατειών στο διαδίκτυο 
και στα κοινωνικά μέσα, στις παραδοσιακές πλατφόρμες μέσων 
ενημέρωσης και στις δημόσιες εκδηλώσεις. Τα έγχρωμα κουτιά 
παρουσιάζουν παραδείγματα από το σύνολο των εκστρατειών 
που υποβάλλονται στο Βραβείο CLARINET. 

Η εργαλειοθήκη είναι διαδραστική, επομένως αν θέ-
λετε να μάθετε περισσότερα για ένα έργο, απλώς ακο-
λουθήστε τους συνδέσμους και συνεχίστε να διαβάζετε 

στην ιστοσελίδα μας. Εδώ θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να πε-
ριηγηθείτε στα προϊόντα πολυμέσων που δημιουργούνται από 
τις εκστρατείες, από τραγούδια σε βίντεο, και από ταινίες μικρού 
μήκους σε ντοκιμαντέρ. Καλή ανάγνωση/ περιήγηση, λοιπόν!

1. Η εργαλειοθήκη CLARINET: τι είναι και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 

CLARINET

https://www.clarinetproject.eu/


Παρόλο που αυτή η εργαλειοθήκη ασχολείται με δημόσιες επι-
κοινωνιακές εκστρατείες και απευθύνεται άμεσα στις τοπικές 
αρχές, κάποιοι μπορεί να έχουν ήδη παρατηρήσει ότι πολλές 
εκστρατείες που συμμετέχουν στο Βραβείο CLARINET διεξή-
χθησαν κυρίως από ιδιωτικούς φορείς, είτε σε συνεργασία, είτε 
για λογαριασμό δήμων ή κυβερνήσεων. Όταν μιλάμε για το ιδι-
αίτερα πολιτικοποιημένο θέμα της μετανάστευσης, οι τοπικές 
αρχές, με την εντολή τους να ασχολούνται με θέματα που 
επηρεάζουν τις κοινότητες που εκπροσωπούν, έχουν μεγα-
λύτερη βαρύτητα όταν απευθύνονται στους πολίτες και είναι 
καλύτερα σε θέση να μεταφέρουν ένα μήνυμα στο κοινό από 
ό,τι οι ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, «οι τοπι-
κές αρχές είναι υπεύθυνες για την κινητοποίηση των απόψεων 
των τοπικών κοινωνιών, ενεργώντας ως καταλύτες για την αλ-
λαγή» («Ενδυνάμωση των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους 
για ενισχυμένη διακυβέρνηση και αποτελεσματικότερα ανα-
πτυξιακά αποτελέσματα», DEVCO 2013).

Ωστόσο, πολλές τοπικές αρχές, ιδίως μικρές, στερούνται τους 
πόρους όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, το χρόνο, τα 
χρήματα και τις ικανότητες για να αναλάβουν μια δύσκολη δια-
δικασία, όπως μια περίπλοκη επικοινωνιακή εκστρατεία. Διαπι-
στώσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία μεταξύ των 
τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολι-
τών (ενώσεις, ΜΚΟ, κοινωνικοί συνεταιρισμοί κ.λπ.) μπορεί να 
αποτελέσει μια στρατηγική νίκης για την ανάπτυξη και εφαρ-
μογή καινοτόμων δημόσιων επικοινωνιακών εκστρατειών που 
μπορούν να προσεγγίσουν τους πολίτες.

2. Σχετικά με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 

CLARINET



Το έργο CLARINET - Επικοινωνία των Τοπικών Αρχών για την 
Ένταξη στις Ευρωπαϊκές Πόλεις είναι ένα έργο που ηγούνται οι 
Δήμοι Lampedusa και Linosa (Ιταλία) σε συνεργασία με άλλους 
18 εταίρους από 10 ευρωπαϊκές χώρες.
Ο γενικός στόχος του έργου CLARINET είναι να ευαισθητοποιή-
σει τους πολίτες της ΕΕ για τη θετική συμβολή των μεταναστών 
στις κοινωνίες της ΕΕ. Επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στις 
τοπικές αρχές να επισημάνουν τη θετική συμβολή των μετανα-
στών στις κοινωνίες μας, σε κάθε συγκεκριμένο πλαίσιο. Για να 
γίνει αυτό, έχει δημιουργηθεί μια ισχυρή κοινοπραξία μεταξύ 8 
τοπικών αρχών (δήμων, περιφερειακών διοικήσεων) και 9 οργα-
νώσεων της κοινωνίας των πολιτών που βρίσκονται σε 8 διαφο-
ρετικές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και 2 διεθνών δικτύων. Οι 8 
χώρες που συμμετέχουν σε δραστηριότητες έργων αποτελούν 
μέρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, περιοχής που επηρεά-
στηκε σημαντικά από την άφιξη των αιτούντων άσυλο τα τελευ-
ταία χρόνια λόγω της γεωγραφικής της θέσης σε 3 διαφορετικές 
μεταναστευτικές διαδρομές: τη διαδρομή της Κεντρικής Μεσο-
γείου (Ιταλία), τη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων (Σλοβενία, 
Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αυστρία) και τη διαδρομή των 
Ανατολικών Βαλκανίων (Ελλάδα, Κύπρος).

Το έργο θα διαρκέσει τρία χρόνια (από το 2019 έως το 2021) και 
περιλαμβάνει δραστηριότητες τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, επιδιώκοντας τρεις συγκεκριμένους στόχους: 
τον εντοπισμό καλών πρακτικών των τοπικών αρχών σε σχέ-
ση με τις δημόσιες επικοινωνιακές εκστρατείες για τη μετα-
νάστευση και την ένταξη, την ενδυνάμωση των τοπικών αρχών 

για την υλοποίηση επιτυχών ενημερωτικών εκστρατειών 
βασισμένων σε τεκμήρια σχετικά με τη μετανάστευση και την 
ένταξη και την προώθηση καλών πρακτικών για τις επικοινω-
νιακές εκστρατείες σχετικά με τη μετανάστευση και την ένταξη, 
οι οποίες ξεκινούν από τις τοπικές αρχές σε επίπεδο ΕΕ.
Το πρώτο βήμα αφορούσε τη μελέτη των υπερσύγχρονων δημό-
σιων εκστρατειών επικοινωνίας σχετικά με την ένταξη των με-
ταναστών, που πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή του «Βρα-
βείου CLARINET για τις καλύτερες τοπικές δημόσιες επικοινω-
νιακές εκστρατείες για την προώθηση των θετικών αφηγήσεων 
σχετικά με τη μετανάστευση και την ένταξη στην ΕΕ». Αυτό το 
εγχειρίδιο, με τίτλο «Εργαλειοθήκη Θετικών Αφηγήσεων για τη 
Μετανάστευση CLARINET για τις Τοπικές Αρχές», συγκεντρώνει 
μερικές από τις καλύτερες πρακτικές από αυτές τις εκστρατείες.
Το δεύτερο βήμα αφορούσε την εμπλοκή κάθε συμμετέχουσας 
τοπικής αρχής στην ανάπτυξη της δικής της επικοινωνιακής εκ-
στρατείας, χάρη στην ειδική εκπαίδευση και την υποστήριξη 
εμπειρογνωμόνων επικοινωνίας. Οι καλλιτεχνικές κατοικίες θα 
βρίσκονται επίσης σε κάθε περιοχή.
Το έργο υποστηρίζεται από μια ισχυρή εκστρατεία επικοινωνίας, 
σε σύγχρονη και ασύγχρονη σύνδεση, συμπεριλαμβανομένης 
της ιστοσελίδας του έργου CLARINET (www.clarinetproject.eu), 
μιας σελίδας στο Facebook, του λογαριασμού Instagram και των 
εκδηλώσεων προώθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα CLARINET συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμ-
μα AMIF (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο CLARINET

ΤΟ ΕΡΓΟ

https://www.clarinetproject.eu/


Οι εκδηλώσεις CLARINET για τις καλύτερες δημόσιες επικοι-
νωνιακές εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης που προωθούν 
θετικές αφηγήσεις σχετικά με τη μετανάστευση και την έντα-
ξη στην ΕΕ ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2019 με στόχο την προ-
ώθηση και την αξιολόγηση επιτυχημένων εκστρατειών και 
δράσεων επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκαν από ή για λο-
γαριασμό των τοπικών αρχών και που δείχνουν πώς η μετανά-
στευση στην Ευρώπη μπορεί να ωφελήσει τις κοινωνίες μας.
 
Στο άρθρο της για την κοινωνική επικοινωνία σχετικά με τη 
μετανάστευση και το άσυλο στην Ιταλία, η Paola Parmiggiani 
υπογραμμίζει τον πλούτο και την ποιότητα των επικοινωνι-
ακών εκστρατειών για τη μετανάστευση στην Ιταλία. «Μια 
μεγάλη ποικιλία δημόσιων θεσμών (υπουργοί και τοπικές αρ-
χές), μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, διεθνών οργανισμών 
(κυβερνητικών και μη κυβερνητικών) και άλλων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών δεσμεύονται καθημερινά για την 
παραγωγή μιας διαφορετικής εικόνας της ετερότητας στη 
χώρα μας, μέσω της συμπληρωματικής χρήσης ενός πλήθους 
εργαλείων και επικοινωνιακών καναλιών. Από αφίσες σε ρα-
διοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, από τη διοργάνωση σεμι-
ναρίων και εργαστηρίων μέχρι παρεμβάσεις σε σχολεία και 
διαγωνισμούς με βραβείο, από την οργάνωση κινηματογρα-
φικών εκθέσεων σε φεστιβάλ, ντοκιμαντέρ και σύγχρονο κι-

1  P. Parmiggiani, « La comunicazione sociale su migrazione e rifugio in Italia » in Africa e Mediterraneo, n. 82, 2015, pp. 5-6. Translation by Africa e Mediterraneo. 

νηματογράφο, από την υιοθέτηση πιο καινοτόμων εργαλείων 
όπως αυτά που προσφέρονται από το web 2.0 στη μη συμ-
βατική επικοινωνία, όπως τα κοινωνικά παιχνίδια, τα flash 
mobs, οι αυτοκόλλητες ετικέτες, οι επιδόσεις και οι εξαιρετι-
κές εγκαταστάσεις» 1.
 
Αυτό που ισχύει σε ιταλικό επίπεδο ισχύει ακόμη περισσότε-
ρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται από τη μεγά-
λη ανταπόκριση στην πρόσκληση του CLARINET για εκστρα-
τείες.
 
Το Βραβείο CLARINET αναπτύχθηκε γύρω από ένα σαφώς κα-
θορισμένο όραμα, όπως διαφαίνεται στην πρόσκληση υπο-
βολής προτάσεων:

«Το Βραβείο CLARINET θεωρεί τη μετανάστευση ως δι-
αρθρωτικό φαινόμενο, το οποίο συνδέεται στενά με τις 
διαφορές των πόρων και των δημογραφικών συνθηκών 
μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Δεν πρέπει να ενα-
ντιωνόμαστε στη μετανάστευση, αλλά ούτε και να τη 
δοξάζουμε. Αντ’ αυτού, η μετανάστευση θα πρέπει να 
τυγχάνει εξυπηρέτησης, κατανόησης και διαχείρισης, με 
προσεκτική εξέταση των αιτιών και των συνεπειών της, 
καθώς και των γεωγραφικών τόπων προέλευσης, μετά-
βασης και άφιξης.

Το Βραβείο CLARINET

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
CLARINET



Η μετανάστευση δημιουργεί σύνθετα φαινόμενα τα οποία 
μπορούν να γίνουν κατανοητά μέσω μιας προσέγγισης 
που να είναι ανοιχτή στις σύγχρονες αλλαγές στην εργα-
σία. Επιπλέον, η ανάλυση της μετανάστευσης πρέπει να 
βασίζεται σε μια βαθιά γνώση των χωρών προέλευσης 
και άφιξης. Θα πρέπει να υιοθετείται μια πολυεπιστημο-
νική προσέγγιση, η οποία να περιλαμβάνει τομείς όπως οι 
πολιτιστικές σπουδές (ειδικότερα η ανθρωπολογία, οι με-
τα-αποικοικρατικές σπουδές, οι σπουδές φύλου), η ιστο-
ρία, η οικονομία και η κοινωνιολογία. [...]
 
Το Bραβείο CLARINET θα δώσει αξία σε εκστρατείες που 
βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και που χρησιμο-
ποιούν ακριβή στοιχεία και αριθμητικά στοιχεία για να 
υπογραμμίσουν τη θετική και διαρθρωτική συμβολή των 
μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν, για παράδειγμα, δεδομένα επεξεργασμέ-
να σε οπτικοποιημένα δεδομένα ή ιδέες (infographics) ή 
τεχνικές ελέγχου γεγονότων που διευκολύνουν την απο-
μυθοποίηση των λανθασμένων αντιλήψεων. Το Bραβείο 
αναγνωρίζει επίσης επιτυχημένες εκστρατείες αφήγησης 
που χρησιμοποιούν ανεκδοτολογικές αποδείξεις και δί-
νουν φωνή στους υπηκόους τρίτων χωρών, ιδίως μέσω 
των μαρτυριών τους.»

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων άνοιξε σε αυτή τη 
βάση, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν στις 
υποβολές σχετικά με τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

 ◉ Διαδίκτυο και Κοινωνικά Μέσα: εκστρατείες επικοινωνίας 
και δραστηριότητες που αναπτύσσονται κυρίως μέσω διαδι-
κτυακών καναλιών, όπως ιστοσελίδες, Facebook, YouTube, 
Twitter, Instagram κ.λπ.

 ◉ Παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης: εκστρατείες επικοινωνίας 
και δραστηριότητες που αναπτύσσονται κυρίως στην τηλε-
όραση, στο ραδιόφωνο, στον έντυπο τύπο και στη διαφήμι-
ση.

 ◉ Δημόσιες Εκδηλώσεις: ενημερωτικές εκστρατείες και πρω-
τοβουλίες που αναπτύσσονται κυρίως μέσω εκθέσεων, ερ-
γαστηρίων, καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων.

Το Βραβείο CLARINET έγινε αφορμή για την υποβολή μιας με-
γάλης ποικιλίας εκστρατειών. Στη διάρκεια τεσσάρων μηνών, 
υποβλήθηκαν 61 εκστρατείες, εκ των οποίων οι 53 ήταν επιλέ-
ξιμες. Εκπροσωπήθηκαν έντεκα ευρωπαϊκές χώρες, με 13 έργα 
από την Αυστρία, 10 από την Ιταλία, 9 από την Ισπανία, 6 από 
τη Ρουμανία, 5 από τη Σλοβενία, 3 από την Ελλάδα, 3 από την 
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Κύπρο, 1 από την Πορτογαλία, 1 από την Ολλανδία, 1 από τη 
Βουλγαρία, 1 από τη Δανία. Από τις τρεις κατηγορίες, 18 έργα 
προήλθαν από διαδικτυακές εκστρατείες και εκστρατείες που 
έλαβαν χώρα στα κοινωνικά μέσα, 4 χρησιμοποιούσαν παρα-
δοσιακά μέσα ενημέρωσης και 31 χρησιμοποιούσαν δημόσιες 
εκδηλώσεις.
 
Τα έργα που κέρδισαν επιλέχθηκαν μετά από μια διαδικασία 
δύο σταδίων, στην οποία συμμετείχε τόσο το κοινό όσο και μια 
επιστημονική επιτροπή.
 
Μια πρώτη ομάδα έργων ψηφίστηκε από χρήστες που επέλε-
ξαν το αγαπημένο τους έργο μέσω Facebook που είναι ενσω-
ματωμένο στην ιστοσελίδα του έργου CLARINET. Το βραβείο 
CLARINET γνώρισε τεράστια επιτυχία και είχε μεγάλη συμμε-
τοχή, με τις υποψήφιες εκστρατείες να λαμβάνουν πάνω από 
50.000 ‘likes’.
 
Στη συνέχεια εναπόκειτο στην επιστημονική επιτροπή να αξι-
ολογήσει τα έργα που απαριθμούνται σε σύντομο χρονικό διά-
στημα μετά από ένα αυστηρό σύστημα αξιολόγησης. Τα κριτή-
ρια περιλάμβαναν την καταλληλότητα και την αυθεντικότητα, 
την χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή όλων των μελών της κοι-
νωνίας, την πρωτοτυπία και την καινοτόμο προσέγγιση.

Στο τέλος, τρεις συμμετοχές έλαβαν βραβεία, ένα από κάθε 
κατηγορία. Εκτός από αυτά τα βραβεία, η επιστημονική επι-
τροπή αποφάσισε να δώσει ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ σε πέντε εκστρα-
τείες, οι οποίες, σύμφωνα με τους ειδικούς, άξιζαν επίσης να 
βραβευθούν.
 
Οι εκστρατείες που κέρδισαν βραβεία παρουσιάζονται συνο-
πτικά παρακάτω.
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Οι εκστρατείες που βραβεύθηκαν

Κατηγορία Διαδικτύου και Κοινωνικών Μέσων
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΟΣΜΟ
Časoris (Σλοβενία)

Κατηγορία Δημόσιων Εκδηλώσεων 
OPEN MOSQUE
Δήμος Τορίνο (Ιταλία)

Κατηγορία Παραδοσιακών Μέσων
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ 
Interface Wien - Δήμος Βιέννης (Αυστρία)
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΟΣΜΟ
Časoris (Σλοβενία) 
Κατηγορία Διαδικτύου και Κοινωνικών Μέσων

Η ηλεκτρονική πύλη Časoris είναι η εφημερίδα της Σλοβε-
νίας για παιδιά. Λειτουργεί από το 2015 και αποσκοπεί στην 
παροχή έγκαιρων και σχετικών ειδησεογραφικών άρθρων 
για παιδιά και δασκάλους στην τάξη και γονείς στο σπίτι. Το 
έργο «Ιστορίες Παιδιών από όλο τον Κόσμο» (από το 2018) εί-
ναι μία από τις πρωτοβουλίες της εφημερίδας, που στοχεύ-
ει στην προώθηση της αποδοχής και του σεβασμού μεταξύ 
των διαφορετικών εθνικοτήτων και εθνοτικών ομάδων, των 
προσφύγων και των μεταναστών και στην ενσωμάτωσή τους 
μέσω της θετικής αφήγησης των εμπειριών τους στη Σλο-
βενία. Το έργο «Ιστορίες από όλο τον Κόσμο» χρηματοδο-
τείται από το Γραφείο Επικοινωνίας της Σλοβενίας (UKOM). 
 
#storytelling #children #education #journalism #video 
#αφήγηση #παιδιά #εκπαίδευση #δημοσιογραφία #βίντεο

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
CLARINET

https://www.clarinetproject.eu/nominee/stories-of-children-from-around-the-world/


ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ
Interface Wien - Δήμος Βιέννης (Αυστρία)
Κατηγορία Παραδοσιακών Μέσων

Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 ως συνέχεια ενός 
δημιουργικού έργου με νεοαφιχθέντες νέους που παρακολού-
θησαν ένα εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Interface 
Wien. Οι φωτογραφίες εκτέθηκαν σε διάφορους δημόσιους χώ-
ρους σε όλη τη Βιέννη και τον Οκτώβριο του 2015 δημιουργή-
σαμε μια αφίσα με μερικές από αυτές. Η αφίσα διανεμήθηκε σε 
όλα τα σχολεία της Βιέννης (περίπου 350). Με τη συνεχιζόμενη 
ζήτηση, μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί πάνω από 2000 αφίσες.
 
#youth #public space #photography # education
#νέοι #δημόσιος χώρος #φωτογραφία # εκπαίδευση
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OPEN MOSQUE
Δήμος Τορίνο (Ιταλία)
Κατηγορία Δημόσιων Εκδηλώσεων

Το Open Mosque αποτελεί γεγονός που πραγματοποιείται κάθε 
χρόνο κατά τη διάρκεια του μήνα του Ραμαζάνι και υποστηρίζε-
ται από την πόλη του Τορίνο. Με την ευκαιρία αυτή, όλα τα ισλα-
μικά κέντρα του Τορίνο ανοίγουν τις πόρτες τους για ξεναγήσεις 
και δείπνο (Iftar). Ο κύριος στόχος είναι να καταργηθούν τα στε-
ρεότυπα και τις προκαταλήψεις για το Ισλάμ και τα τζαμιά και 
να ενισχυθούν οι σχέσεις της γειτονιάς. Επιδιώκεται επίσης η εν-
δυνάμωση των εκπροσώπων της κοινότητας και να η βελτίωση 
της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και γνώσης μεταξύ εκπροσώπων 
της κοινότητας και των δημόσιων λειτουργών, των αστυνομι-
κών/ των γυναικών, των θρησκευτικών φορέων και των χαρα-
κτών πολιτικής.

#public space #Islam #interreligious dialogue #interculture
# δημόσιος χώρος #Ισλάμ #διαθρησκευτικός διάλογος 
#διαπολιτισμός
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ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ
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ΒΛΕΠΩ ΜΠΡΟΣΤΑ …ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) - Αθήνα (Ελλάδα)
Κατηγορία Δημόσιων Εκδηλώσεων

Το «Βλέπω μπροστά ...προς το σπίτι μου» είναι ένα διαδραστικό 
έργο τέχνης που επικεντρώνεται στις ιστορίες ανθρώπων που 
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και οι 
οποίοι ξαναφτιάχνουν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει 
εργαστήρια αφήγησης εμπνευσμένα από μια συλλογή σύγχρο-
νων έργων τέχνης, φωτογράφιση πορτραίτων και έκθεση φω-
τογραφίας τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους αιτούντες 
άσυλο στην Ελλάδα. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να εισαγά-
γει το κοινό στα πρόσωπα πίσω από τους αριθμούς και να μοι-
ραστεί τις ιστορίες τους.
 
#photography #museums #storytelling #workshops #refugees 
#φωτογραφία #μουσεία #αφήγηση #εργαστήρια #πρόσφυγες
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ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΕ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ 
(Ρουμανία)  
Κατηγορία Διαδικτύου και Κοινωνικών Μέσων

Η Γενική Επιθεώρηση Μετανάστευσης στη Ρουμανία πραγμα-
τοποίησε μια εκστρατεία με στόχο την προώθηση της κατανό-
ησης των πολιτισμικών διαφορών και του φαινομένου της με-
τανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών και δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας. Πρόκειται για ένα έργο σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους πρόσφυγες και υι-
οθετούν και εκφράζουν στάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με 
αυτή την κατηγορία πολιτών, που συχνά επηρεάζονται από τα 
μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν, μερικές φορές, ανακριβείς ή 
κάποιες πληροφορίες.
 
#stereotypes #storytelling #refugees
#στερεότυπα #αφήγηση #πρόσφυγες
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
(Κύπρος) 
Κατηγορία δημόσιων εκδηλώσεων

Οι μαθητές του Λυκείου του Απόστολου Λουκά δημιούργησαν ένα 
πρωτότυπο έργο τέχνης. Έκαναν γλυπτά που αντιπροσωπεύουν 
τους μετανάστες που διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε επικίνδυνα 
σκάφη. Τα γλυπτά εκτίθενται συμβολικά στην παραλία.
 
Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τερά-
στιο κίνδυνο που αναγκάζονται να διατρέχουν οι μετανάστες 
καθώς προσπαθούν να κυνηγήσουν το όνειρό τους για ένα καλύ-
τερο μέλλον. Το έργο επιδιώκει να εκπαιδεύσει και να εμπλέξει 
τους πολίτες στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αδικιών, όπως 
η κακομεταχείριση των μεταναστών.
 
#art # public space #sculpture # education
#τέχνη #δημόσιος χώρος #γλυπτική #εκπαίδευση
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MI LUGAR
(Ισπανία) 
Κατηγορία Διαδικτύου και Κοινωνικών Μέσων

Το «MI LUGAR», από την Ισπανία, απευθύνεται σε άστεγους νέ-
ους που είναι κυρίως μετανάστες ηλικίας 18-25 ετών και ζουν 
στο δημοτικό κέντρο καταφυγίων Juan Luis Vives για τους άστε-
γους (Μαδρίτη). Περιλαμβάνει νέους σε ένα εξειδικευμένο ερ-
γαστήριο ραπ μουσικής και αφορά την παραγωγή ενός βίντεο 
σχετικά με μερικά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η ραπ μου-
σική, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών εμποδίων και της 
μεταναστευτικής κατάστασης. Επισημαίνει επίσης μερικά από 
τα ισχυρά στοιχεία του είδους, όπως ο έντονος ενθουσιασμός 
για τη μουσική γενικότερα και την ραπ μουσική ειδικότερα.
Το έργο διεξήχθη σε συνεργασία με τον Δήμο της Μαδρίτης (Área 
de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo).
 
#youth #music #workshops #video
#νέοι #μουσική #εργαστήρια #βίντεο
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8 ΙΣΤΟΡΙΕΣ 8 ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟ ΤΟ LUSTENAU 
(Αυστρία)  
Κατηγορία δημόσιων εκδηλώσεων

«Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για μένα: 8 ιστορίες, 8 πρόσωπα από 
το Lustenau.»
Οκτώ νέοι μετανάστες ηλικίας 13 έως 17 ετών, που ζουν στο 
Lustenau (Δυτική Αυστρία), έγραψαν μια σύντομη ιστορία για τη 
ζωή τους. Ο κύριος στόχος ήταν να αυξηθεί η συνειδητοποίηση 
της πολυμορφίας της νεολαίας μας.
Παρόλο που μπορούσαν να επιλέξουν οποιαδήποτε γλώσσα, 
όλοι τους επέλεξαν να εκφραστούν στα γερμανικά. Οι ιστορίες 
είναι τόσο διαφορετικές όσο οι ίδιοι οι νέοι. Μιλούν για τις δια-
κοπές, το μέλλον, το σπίτι, τον πόλεμο, την παιδική ηλικία, την 
οικογένεια και τους φίλους τους. Τα αποτελέσματα - μια σειρά 
από επαγγελματικά πορτραίτα και η ιστορία - εκτέθηκαν και δη-
μοσιεύθηκαν στα τοπικά ΜΜΕ.

#photography #storytelling #public space #youth #workshops
#φωτογραφία #αφήγηση #δημόσιος χώρος #νέοι #εργαστήρια
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Εκτός από το κύριο κανάλι που επιλέξατε, υπάρχουν πολλά κοι-
νά στοιχεία από τις νικητήριες εκστρατείες, τα οποία αποτελούν 
βασικά χαρακτηριστικά για μια επιτυχημένη και εξαιρετικά απο-
τελεσματική επικοινωνιακή εκστρατεία. Εδώ εξερευνούμε μερι-
κά, αλλά σε καμία περίπτωση όχι όλα. Ορισμένα είναι θεμελιώ-
δη, άλλα είναι μόνο προτάσεις που μπορούν να ακολουθηθούν 
ή όχι, ανάλογα με κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορείτε να 
συνδυάσετε τα διάφορα στοιχεία, αλλά δεν χρειάζεται να τα συ-
μπεριλάβετε όλα!
 
Δεδομένης της κεντρικής σημασίας του θέματος στη δημόσια 
συζήτηση στην Ευρώπη σήμερα, η συζήτηση για τη μετανάστευ-
ση είναι τόσο ηθική όσο και πολιτική πράξη. Όλες οι πρόσφατες 
εκθέσεις του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι οι πολίτες της ΕΕ 
θεωρούν ότι η μετανάστευση αποτελεί μία από τις κυριότερες 
ανησυχίες της κοινωνίας: «Η μετανάστευση και η τρομοκρατία 
είναι σαφώς οι κυριότερες ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ», δηλώνει 
το Eυρωβαρόμετρο 88 (2017)1, ενώ το Παρατηρητήριο των Στά-

1 Eurobarometer 88, First Results, December 2017, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2143 

2 Observatory of Public Attitudes to Migration, http://www.migrationpolicycentre.eu/opam/

3 P. Parmiggiani, « La comunicazione sociale su migrazione e rifugio in Italia » in Africa e Mediterraneo, n. 82, 2015, p. 4 -  Translation by Africa e Mediterraneo.

σεων του Δημοσίου για τη Μετανάστευση φανερώνει ότι ένα 
εντυπωσιακό ποσοστό Ευρωπαίων έχει αρνητικά συναισθήματα 
προς τη «μετανάστευση ανθρώπων από χώρες εκτός της ΕΕ» 2.
 
Η Paola Parmiggiani εξηγεί ότι η κυρίαρχη δημόσια, δημοσιο-
γραφική και πολιτική φωνή «τείνει να αποδώσει μεταβατικά και 
προσωρινά χαρακτηριστικά στο φαινόμενο της μετανάστευσης, 
όπως μια περιορισμένη παρουσία στο χρόνο. Ως «οικοδεσπό-
τες», οι μετανάστες εμφανίζονται σχεδόν ως άτομα με αναστο-
λή, ως «διπλά απουσιάζοντα» άτομα (Sayad 2002), για τα οποία 
δεν χρειάζεται να σκεφτούμε καμία ελπίδα για το μέλλον ή μο-
νιμότητα στην «προσωρινή» χώρα υποδοχής, ως μη αναγνωρι-
σμένες παρουσίες των οποίων η ιστορία, η εμπειρία και οι ικανό-
τητες ζωής είναι δευτερεύουσες, ως κατώτερα άτομα με χαμη-
λό μορφωτικό επίπεδο σε συνδυασμό, τις περισσότερες φορές, 
με χαμηλή γνωστική ικανότητα και που εγκατέλειψαν τη χώρα 
τους λόγω έλλειψης δεξιοτήτων.»3 Οι εκστρατείες επικοινωνίας 
πρέπει να λειτουργήσουν για να μεταδώσουν το αντίθετο μήνυ-

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ
Κοινά στοιχεία για καινοτόμες δημόσιες επικοινωνιακές εκστρατείες

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2143
http://www.migrationpolicycentre.eu/opam/


μα, καθιστώντας σαφές ότι οι μετανάστες είναι νέα μέλη της 
κοινωνίας υποδοχής, δείχνοντας στους πολίτες πώς πρέπει 
να υιοθετηθεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική και υπογραμ-
μίζοντας ότι όσο περισσότερο επενδύει η κοινωνία στην ένταξη 
των μεταναστών, τόσο πιο εύκολο είναι να δημιουργηθεί ένας 
ενάρετος κύκλος στον οποίο οι νέες αφίξεις μπορούν να κάνουν 
μια θετική διαφορά στην κοινωνία.

Από την άλλη πλευρά, είναι βασικό να έχουμε κατά νου ορι-
σμένους από τους κύριους κινδύνους που πρέπει να αποφευ-
χθούν. Η Paola Parmeggiani επιμένει ότι οι επικοινωνιακές εκ-
στρατείες σχετικά με το θέμα της ένταξης στην εργασία θα πρέ-
πει να αποφεύγουν να εκπροσωπούν τους μετανάστες «όπως 
αναμένεται από κάποιους να είναι: σε μια κατάσταση αιώνιας 
ανάγκης ή στο ρόλο ενός εργαζομένου με χαμηλή ειδίκευση. Με 
αυτόν τον τρόπο, αντί της αποδόμησης της συλλογικής εικόνας, 
το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν να το επαναλάβουμε, υποβιβά-
ζοντας τον μετανάστη σε ένα στερεότυπο ρόλο».
 
Η συγγραφέας τονίζει αντ’ αυτού τη δύναμη των εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης που παρουσιάζουν τους πρόσφυγες ως «αν-
θρώπους σαν εμάς (επαγγελματίες, δασκάλους, καλλιτέχνες, 

4  Ibidem, p.7

επιστήμονες, εργαζόμενους, αγρότες, κ.λπ.), με τη μόνη διαφο-
ρά ότι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και από τους 
αγαπημένους τους λόγω του πολέμου και των διωγμών. Άνθρω-
ποι που, αν ενταχθούν στην κοινωνία μας, μπορούν να συμβά-
λουν στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξή της 
και που μπορούν να δώσουν κύρος στη χώρα ασύλου όπου τους 
δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν» 4.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ



1. Η έννοια της αφήγησης: 
δίνοντας ένα ανθρώπινο πρόσωπο στις 
ροές, τους αριθμούς και τα δεδομένα
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τείνουν να αντιμετωπίζουν τη με-
τανάστευση ως ένα καθαρά δημογραφικό φαινόμενο: οι λαοθά-
λασσες που φθάνουν στη χώρα, που απεικονίζονται συχνά ως 
απειλή για την ευημερία του πληθυσμού. Η αφήγηση των ιστο-
ριών είναι, πρωτίστως, μια ισχυρή οικεία εικόνα των ατόμων που 
απαρτίζουν αυτούς τους αριθμούς. Δεν είναι τόσο μια αόριστη 
και επικίνδυνη μάζα αγνώστων, αλλά ένα πλήθος θανάτου που 
υπέστη ένα ταξίδι αλλαγής ζωής που οδηγείται από ανθρώπινα 
κίνητρα, ξεφεύγοντας από τον πόλεμο, τη βία, τις σκληρές οικο-
νομικές συνθήκες ή αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για τον 
εαυτό του και την οικογένειά του, που τροφοδοτείται από την 
αποφασιστικότητα να εκπληρώσει ένα όνειρο ζωής. Η τοποθέ-
τηση ενός προσώπου και μιας ιστορίας στους νεοφερμένους εί-
ναι το πρώτο βασικό βήμα προς την υποκίνηση της ενσυναίσθη-
σης μεταξύ της κοινότητας υποδοχής.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ



Παραδείγματα: 
Τα ανθρώπινα πρόσωπα των μεταναστών

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΣ: ΑΦΕΤΗΡΙΑ
  
Ο Δήμος του Ίνσμπρουκ προήγαγε μια περιοδεύουσα έκθεση 
πορτρέτων των κατοίκων του Τιρόλο για να παρουσιάσει την ποι-
κιλομορφία μεταξύ τους. Οι κάτοικοι του Τιρόλο έχουν όλοι ένα 
κοινό πράγμα, το μεταναστευτικό τους υπόβαθρο. Το μπροστινό 
μέρος των πορτραίτων παρουσιάζει την ιστορία της φιγούρας 
του προσώπου που βρίσκεται από πίσω. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
επισκέπτες διαβάζουν πρώτα την ιστορία και στη συνέχεια βλέ-
πουν το πορτρέτο του πρωταγωνιστή. Η έκθεση επικεντρώνεται 
στην ποικιλομορφία στο Τιρόλο και στοχεύει να δείξει πώς η με-
τανάστευση αποτελεί μέρος της ιστορίας του Τιρόλο.

#photography #storytelling exhibition
#φωτογραφία #έκθεση ιστοριών

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/migrationshintergrund-zusammenleben-vordergrund/


Παραδείγματα: 
Προκαλεί ενσυναίσθηση

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
Οι μαθητές του σχολείου Liceul Teoretic «Johannes Honterus» 
αντιμετωπίζουν την πρόκληση να κατανοήσουν τις σημερινές 
κινήσεις των ανθρώπων στην Ευρώπη. Συμμετέχοντας σε ένα 
πρόγραμμα ERASMUS + που εξετάζει το ρόλο της εκπαίδευ-
σης στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και κατανόησης, 
το σχολείο αποφάσισε να μελετήσει την πραγματικότητα των 
μεταναστών και των προσφύγων που βρίσκονται σήμερα στη 
Ρουμανία. Μια ομάδα φοιτητών και εκπαιδευτικών ανέπτυξε 
μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτό το ευρωπα-
ϊκό θέμα με στόχο την ενημέρωση των άλλων και την ανάπτυ-
ξη της ενσυναίσθησης και της κατανόησης. Το ερώτημα «Γιατί 
μεταναστεύουν οι άνθρωποι;» ήταν η καρδιά της εκστρατείας. 
Σε συνεργασία με το τοπικό κέντρο μετανάστευσης, δύο Σύριοι 
πρόσφυγες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με τους μαθητές, οι 
οποίοι είχαν προετοιμασμένες ερωτήσεις και διενήργησαν σύ-
ντομες συνεντεύξεις με τους δύο επισκέπτες.
 
#youth #education #storytelling #refugees
#νέοι #εκπαίδευση #αφήγηση #πρόσφυγες

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/stories-of-departure/


2. Συμμετοχή των μεταναστών 
ως πρωταρχικοί πρωταγωνιστές 
της εκστρατείας: από το αντικείμενο 
στο θέμα
Μια αποτελεσματική, αυθεντική εκστρατεία που να αναφέρε-
ται στη μετανάστευση, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να πέσει 
στην παγίδα της κενής ρητορικής, θα πρέπει να συμπεριλάβει 
τους κύριους πρωταγωνιστές, τους ίδιους τους μετανάστες. Η 
Paola Parmiggiani μας υπενθυμίζει ότι οι εκστρατείες που απο-
τυγχάνουν να επικεντρωθούν στην «αυτόματη εκπροσώπηση 
[των μεταναστών], αλλά επικεντρώνονται στην ιδέα που έχου-
με για αυτούς, καταλήγουν να επαναλαμβάνουν μια στερεότυ-
πη και επιζήμια εικόνα της πολιτιστικής πολυμορφίας (Adichie 
Chimamanda 2009) και να προωθούν μια ορισμένη «ανοχή» 
προς τους μετανάστες [αντί για μια πραγματική κατανόηση]». 
Είναι λοιπόν θεμελιώδες να «δώσουμε στον Άλλο τη δυνατότητα 
αυτοπαρουσίασης», που συμβολικά σημαίνει να αναγνωριστεί 
ως άτομο, ως φορέας δικαιωμάτων (και καθηκόντων) και ως δυ-
νητικός παράγοντας θετικής μεταβολής στην κοινωνία, ως πα-
ράγοντας κοινωνικής ανάπτυξης». Στη συνέχεια λέει ότι «μετα-
τρέποντας τον μετανάστη από αντικείμενο της συμπόνιας μας, 
του συλλογικού φόβου, της διάκρισης, της ανοχής, της ένταξης, 
σε ένα ενεργό υποκείμενο, η κοινωνική επικοινωνία προσφέρει 

1  Ibidem, p. 9

ένα εναλλακτικό μήνυμα προς το έκτακτο, το πλασματικό και το 
ασφαλιστικό πλαίσιο, την παράδοση της κουλτούρας (που τρέ-
φεται από την νοοτροπία της φιλανθρωπικής χειρονομίας) και 
τη νομιμότητα (που τρέφεται από την υποψία, τον φόβο, τον 
έλεγχο και την άρνηση του άλλου)» 1.
 
Αυτή η συμμετοχή του λαού μπορεί να διευκολυνθεί μέσω δια-
φόρων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων εστί-
ασης, εργαστηρίων, προσκλήσεων για ιδέες και συμμετοχή στο 
διαδίκτυο μέσω κοινωνικών μέσων.
 
Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την αποτελεσματική διαχεί-
ριση της δέσμευσης των μεταναστών.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

Περιεκτικές πολιτικές γλώσσας

Τα γλωσσικά εμπόδια μπορούν να αποτελέσουν ένα από 
τα πρώτα εμπόδια που αποτρέπουν τους μετανάστες να 
εμπλακούν σε τοπικές πρωτοβουλίες. Υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι για να ξεπεραστεί αυτό. Μεταφράστε την επικοινω-
νία σας στις πιο κοινές γλώσσες των μεταναστών στην πε-
ριοχή σας, συνεργαστείτε με γλωσσικούς διαμεσολαβητές, 
προσφέρετε στους μετανάστες την ευκαιρία να μιλήσουν 
τη γλώσσα τους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας που 
έχετε προγραμματίσει, επιλέξετε μη λεκτικούς τρόπους έκ-
φρασης (φωτογραφία, σχέδιο, βίντεο , ...).



Παράδειγμα: 
Στο έργο «8 ΙΣΤΟΡΙΕΣ, 8 ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟ ΤΗ LUSTENAU» (ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ, κατηγορία δημόσιων εκδηλώσεων), οι νέοι 
συμμετέχοντες που προσκλήθηκαν στο εργαστήριο δημιουργικής γραφής είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν στη δική 
τους γλώσσα. Ωστόσο, στο τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες αποφάσισαν αυθόρμητα να χρησιμοποιήσουν γερμανικά.

8 STORIES 8 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗ LUSTENAU
 
«Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για μένα: 8 ιστορίες 8 πρόσωπα από 
το Lustenau.» Οκτώ νέοι μετανάστες ηλικίας 13 έως 17 ετών, 
που ζουν στο Lustenau (Δυτική Αυστρία), έγραψαν μια σύντομη 
ιστορία για τη ζωή τους. Ο κύριος στόχος ήταν να αυξηθεί η συ-
νειδητοποίηση της πολυμορφίας της νεολαίας μας.
Παρόλο που μπορούσαν να επιλέξουν οποιαδήποτε γλώσσα, 
όλοι τους επέλεξαν να εκφραστούν στα γερμανικά. Οι ιστορίες 
είναι τόσο διαφορετικές όσο οι ίδιοι οι νέοι. Μιλούν για τις δια-
κοπές, το μέλλον, το σπίτι, τον πόλεμο, την παιδική ηλικία, την 
οικογένεια και τους φίλους. Τα αποτελέσματα - μια σειρά επαγ-
γελματικών πορτρέτων και η ιστορία - εκτέθηκαν και δημοσιεύ-
θηκαν από τα τοπικά ΜΜΕ.
 
#photography #storytelling # public space #youth #workshops 
#φωτογραφία #αφήγηση #δημόσιος χώρος #νέοι #εργαστήρια

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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https://www.clarinetproject.eu/nominee/8-stories-8-faces-from-lustenau/


Καθορίστε το στόχο σας με 
ακρίβεια και σχεδιάστε ad-hoc 
δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς 
Μην κάνετε το ίδιο λάθος με εκείνους που θέλετε να πολεμήσε-
τε! Οι «μετανάστες» δεν είναι ένα μοναδικό, μεγάλο, ομοιογε-
νές σύνολο. Ποιον θέλετε να εμπλέξετε κατά κύριο λόγο; Πάρ-
τε το χρόνο να καθορίσετε προσεκτικά τους στόχους σας λαμ-
βάνοντας υπόψη κάποια από τα ακόλουθα: χώρα/ περιφέρεια 
προέλευσης, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, επίπεδο εκπαίδευσης, 
ενδιαφέροντα, πορεία μετανάστευσης, διάρκεια διαμονής στη 
χώρα υποδοχής. Το επόμενο βήμα θα είναι να δημιουργηθεί 
ένας ασφαλής χώρος και να σκεφτείτε μια ad hoc δραστηριό-
τητα, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ομάδας στό-
χου σας, προκειμένου να ενθαρρύνετε την ευρεία συμμετοχή. 
Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να σχεδιάσετε συνεδρίες ενός 
φύλου για να συμπεριλάβετε τις γυναίκες και να τους επιτρέψε-
τε να εκφράζονται ελεύθερα χωρίς αυτολογοκρισία.
 
Ο καθορισμός του στόχου θα πρέπει να είναι κάτι που θα εξετά-
ζετε συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης της εκστρα-
τείας σας, από τη συμμετοχή της βάσης μέχρι το σημείο που επι-
λέγετε τον τελικό στόχο των προϊόντων επικοινωνίας σας.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ



Παράδειγμα: 
Μια από τις πιο καινοτόμες πτυχές αυτής της εκστρατείας είναι ο τρόπος με τον οποίο καθορίστηκε προσεκτικά 
ο στόχος. Η εκστρατεία, που απευθύνεται σε παιδιά, αναπτύχθηκε από παιδιά, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι επιλογές 
αφήγησης ήταν τέλεια προσαρμοσμένες στο κοινό.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 
Η ηλεκτρονική πύλη Časoris είναι η εφημερίδα της Σλοβενίας 
για παιδιά. Λειτουργεί από το 2015 και αποσκοπεί στην παρο-
χή έγκαιρων και σχετικών ειδησεογραφικών άρθρων για παιδιά 
και δασκάλους στην τάξη και γονείς στο σπίτι. Το έργο «Ιστο-
ρίες Παιδιών από όλο τον Κόσμο» (από το 2018) είναι μία από 
τις πρωτοβουλίες της εφημερίδας που επιδιώκει να αυξήσει την 
αποδοχή και το σεβασμό των διαφόρων εθνικοτήτων και εθνο-
τικών ομάδων, προσφύγων και μεταναστών και την ενσωμάτω-
σή τους μέσω της θετικής αφήγησης των εμπειριών τους στη 
Σλοβενία. Το έργο «Ιστορίες Παιδιών από όλο τον Κόσμο» χρη-
ματοδοτείται από το Γραφείο Επικοινωνίας της Κυβέρνησης.
 
#storytelling #children # education #journalism #video
αφήγηση #παιδιά #εκπαίδευση #δημοσιογραφία #βίντεο

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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3. Χρησιμοποιήστε την τέχνη
Η τέχνη έχει μια διττή λειτουργία. Πρώτον, αντιπροσωπεύει 
έναν εξαιρετικό τρόπο συμμετοχής των μεταναστών σε δρα-
στηριότητες ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα δημιουργεί τη βάση 
της εκστρατείας σας. Δεύτερον, η τέχνη είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς φορείς για την ανάδειξη των συναισθημάτων του 
ακροατηρίου σας, γεγονός που βοηθά στην εξεύρεση κοινού πε-
δίου μεταξύ των μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής. Χρη-
σιμοποιήστε όλα τα είδη τέχνης: οι δυνατότητες εξερεύνησης 
είναι ατελείωτες! Συνεργαστείτε με επαγγελματίες που θα σας 
βοηθήσουν να βρείτε καινοτόμους τρόπους μετάδοσης του μη-
νύματός σας στον κόσμο.

Το έργο CLARINET πιστεύει ακράδαντα στη δύναμη που έχει η τέ-
χνη να προσεγγίζει στους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό, θα ολο-
κληρωθούν 8 καλλιτεχνικές κατοικίες στις 8 χώρες που εμπλέκο-
νται στο έργο, προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμα, ad hoc 
καλλιτεχνικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικές 
δημόσιες επικοινωνιακές εκστρατείες θετικής αφήγησης για τη 
μετανάστευση. Αυτή η δραστηριότητα θα διεξαχθεί από τη Μπι-
ενάλε Νέων Δημιουργών και Καλλιτεχνών από την Ευρώπη και 
τη Μεσόγειο (Biennale des Jeunes Creatiurs de l‘Europe et de la 
méditerranée - BJCEM), ένα διεθνές δίκτυο αποτελούμενο από 52 
μέλη από 18 χώρες, καθώς και ανεξάρτητες οργανώσεις.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

http://www.bjcem.org/
http://www.bjcem.org/


Παραδείγματα:

ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Το έργο «Ένα Εκατομμύριο Ιστορίες» είναι ένα έργο διαπολιτι-
σμικής αφήγησης που στοχεύει στην προώθηση του σεβασμού 
της διαπολιτισμικής πολυμορφίας δημιουργώντας αναφορές 
που όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε από την καθημερινό-
τητά μας. Το έργο δημιούργησε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 
ανθρώπινων εμπειριών, η οποία περιέχει 650 αδιευκρίνιστους 
λογαριασμούς από πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στην 
ΕΕ τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τη μεγαλύτερη συλλο-
γή απεριόριστων προσωπικών λογαριασμών από πρόσφυγες 
στην Ευρώπη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμ-
μα Creative Europe της ΕΕ.

#drawing #video 
#ζωγραφική #βίντεο

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/a-million-stories/


ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
 
Οι μαθητές του Λυκείου Απόστολου Λουκά δημιούργησαν από 
κοινού ένα κυρίαρχο έργο τέχνης: γλυπτά που αντιπροσωπεύ-
ουν μετανάστες που διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε επικίνδυνα 
σκάφη. Σε μια συμβολική χειρονομία, τα γλυπτά εκτέθηκαν στη 
θάλασσα.
Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σε σχέση με τον κίνδυ-
νο που διατρέχουν οι μετανάστες όταν αναγκάζονται να μετα-
κινηθούν κυνηγώντας τα όνειρά τους για ένα καλύτερο μέλλον. 
Το πρόγραμμα επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους πολίτες και να 
τους εμπλέξει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αδικιών, 
όπως η κακομεταχείριση των μεταναστών.
 
 
#art #public space #sculpture # education
#τέχνη #δημόσιος χώρος #γλυπτική # εκπαίδευση

Παραδείγματα:
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/immigrants-a-picture-is-worth-a-thousand-words/


4. Χρησιμοποιήστε το χιούμορ 
Καθώς ο αριθμός των μεταναστών που πεθαίνουν στην προ-
σπάθειά τους να διασχίσουν τα κλειστά σύνορα συνεχίζει να 
αυξάνεται, ο καταθλιπτικός τόνος συχνά φαίνεται να είναι ο 
μόνος πραγματικά κατάλληλος για μια συζήτηση σχετικά με 
τη μετανάστευση. Ως αποτέλεσμα, η χρήση του χιούμορ σε 
μια εκστρατεία επικοινωνίας σχετικά με τη μετανάστευση 
δεν είναι μια εύκολη γραμμή και θα μπορούσε να θεωρηθεί 
από πολλούς ως ακατάλληλη και μη ευαίσθητη. Ωστόσο, σε 
μια προσπάθεια να μοιραστούμε τους μετανάστες που έρχο-
νται στην Ευρώπη, το χιούμορ μπορεί να είναι τόσο τολμη-
ρή επιλογή όσο και μια στρατηγική νίκης για να προσεγγίσει 
ένα ευρύτερο κοινό. Από τη μία πλευρά, η ειρωνεία είναι ένα 
εξαιρετικό εργαλείο για να επισημάνετε τις αντιφάσεις στη 
ρητορική μίσους που καταπολεμάτε. Από την άλλη πλευρά, 
το αστείο περιεχόμενο είναι πιο πιθανό να μοιραστεί και να 
γίνει viral, πράγμα που σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη ικανότη-
τα να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ



ΕΚΣTΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΗΜΟΛΟΓΙΑΣ

«Μην επιτρέπετε στις φήμες να σας κάνουν να αρρωστήσε-
τε. Εμβολιάστε τον εαυτό σας», υποστηρίζει η εκστρατεία που 
εφαρμόστηκε στην είσοδο ενός νοσοκομείου, όπου διαδίδονται 
φήμες που επιβεβαιώνουν ότι οι μετανάστες καταχρώνται το 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Η εκστρατεία επιδιώκει την 
ευαισθητοποίηση μέσω μιας ιατρικής εξέτασης σε παιχνίδι-ρό-
λων και μιας εκστρατείας εμβολιασμού. Ένα «εμβόλιο κατά των 
φημών» που περιέχει ακριβή στοιχεία που παραποιούν αυτές 
τις φήμες, δόθηκε σε κάθε εργαζόμενο στον τομέα της υγειονο-
μικής περίθαλψης και στον περαστικό. Η ειρωνική χρήση ενός 
«εμβολίου» ενάντια σε ψεύτικες πληροφορίες αποδείχθηκε μια 
νικηφόρα στρατηγική για να προσκαλέσουμε τους ανθρώπους 
να προβληματιστούν για τις προκαταλήψεις τους.
 
#humour #public space #prejudice
#χιούμορ #δημόσιος χώρος #προκατάληψη

Παράδειγμα:
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/anti-rumours-campaign-2/


Τα διαδικτυακά και κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι 
πιθανό να αναλάβουν πιο κεντρική θέση στις εκστρατείες επι-
κοινωνίας. Το χαρακτηριστικό που τα κάνει να ξεχωρίζουν είναι 
ότι είναι απολύτως δημοκρατικά. Οποιοσδήποτε μπορεί να δη-
μιουργήσει μια σελίδα στο Facebook, έναν λογαριασμό Twitter 
ή ένα προφίλ Instagram κ.λπ., και να αρχίσει να δημοσιεύει περι-
εχόμενο δωρεάν. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να ξεχωρίσουμε από 
το πλήθος και να αναπτύξουμε μια επιτυχημένη εκστρατεία. Από 
τις 18 εκστρατείες που υποβλήθηκαν στο βραβείο CLARINET σε 
αυτή την κατηγορία, εντοπίσαμε τα ακόλουθα ιδιαίτερα ενδια-
φέροντα χαρακτηριστικά.

1. Έλεγχος επαληθεύσεων για την 
αντιμετώπιση των αναληθών ειδήσεων
Ενώ η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική εμπλοκή είναι θε-
μελιώδεις, η χρήση επικοινωνίας και στοιχείων βασισμένων σε 
τεκμήρια παραμένει ο μόνος τρόπος για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των αναληθών πληροφοριών και στιγματισμού 
των ειδήσεων που αποσκοπούν στη δυσφήμιση των μετανα-
στών. Ενώ βλέπουμε ότι η μη ηθική δημοσιογραφία αυξάνει 
όλο και περισσότερο το μίσος και την περιφρόνηση προς του 
μετανάστες στο διαδίκτυο και, ειδικότερα, στα κοινωνικά μέσα 
ενημέρωσης, μια στρατηγική νίκης είναι αυτή που παράγει στο-
χευμένες πληροφορίες που αποκαθιστούν την αλήθεια και τη 
μεταδίδουν.

Εκστρατείες στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ



#ATUREMRUMORS
 
Αυτή η εκστρατεία είναι μία από τις πρωτοβουλίες του δικτύου 
αντι-φημών που καθιέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκε-
λώνης. Στόχος της είναι να ανταποκριθεί στην άνοδο του ρατσι-
στικού λόγου που τροφοδοτεί φήμες, ενισχύει τα στερεότυπα 
και προκαλεί φόβο και δυσπιστία τόσο στα κοινωνικά δίκτυα 
όσο και στους κατοίκους της Βαρκελώνης. Η εκστρατεία επιχει-
ρεί να οικοδομήσει νέες αφηγήσεις που εξετάζουν ακτιβιστές 
και influencers από μια διαπολιτισμική και διαθεματική προο-
πτική, καταστρέφοντας φήμες ρατσισμού και διάκρισης καθώς 
και στερεότυπα για τις φυλετικές ομάδες με βάση την προέλευ-
ση, τη θρησκεία κλπ.
 
#social media # fact-checking # stereotypes
#κοινωνικά μέσα # έλεγχος επαληθεύσεων # στερεότυπα 

Παράδειγμα:
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/aturemrumors/


2. Υιοθέτηση κωδικών και γλώσσας
κοινωνικών μέσων
Με τη μεγάλη ποικιλία πληροφοριών που κυκλοφορούν στο δι-
αδίκτυο, η κύρια πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η εκστρατεία 
σας είναι ο αγώνας που θα πρέπει να γίνει. Πώς καταφέρνετε να 
δημιουργήσετε ένα συναρπαστικό περιεχόμενο που θα ξεχωρί-
ζει από τις άλλες ειδήσεις/ ιστορίες και δεν θα χαθεί σε λιγότερο 
από ένα δευτερόλεπτο μεταξύ του κοινού-στόχου σας; 

Είναι γνωστό ότι για να ακουστεί κανείς στους χρήστες των κοι-
νωνικών μέσων, το μήνυμα θα πρέπει να σέβεται τη γλώσσα των 
κοινωνικών μέσων. Θα πρέπει να δημιουργήσετε περιεχόμενο 
που να είναι εύκολο να το μοιραστείτε αλλά και «πιασάρικο» για 
να γίνει viral. Σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, αυτό θα σας βοηθήσει να 
δημιουργήσετε μια συνέχεια, το ακροατήριό σας. Πρώτα, χρη-
σιμοποιήστε κυρίως περιεχόμενο πολυμέσων: εικόνες, βίντεο, 
τραγούδια, κ.λπ. Όταν χρησιμοποιείτε γραπτό περιεχόμενο, 
θυμηθείτε να είστε σύντομοι. Οι μεγάλες και λεπτομερείς αναρ-
τήσεις σπάνια προσελκύουν την προσοχή ενός αναγνώστη στο 
πλαίσιο των κοινωνικών μέσων. Το Facebook δεν είναι το σωστό 
μέρος για να δημοσιεύσετε μια σύνθετη ανάλυση ή μια γραπτή 
ιστορία. Να είστε σύντομοι και να φτάσετε στο καίριο σημείο. 
Κάντε στους χρήστες να κάνουν κλικ στον σύνδεσμο στον ιστό-
τοπό σας ή στο γεγονός που οργανώνετε.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ



Παράδειγμα: 
 

MI LUGAR
 
Η εκστρατεία περιλαμβάνει ένα εργαστήριο ραπ μουσικής για 
τους άστεγους νέους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι 
μετανάστες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα ραπ βίντεο κλιπ. 
Χάρη στην ποιότητα της ηχογράφησης και της επεξεργασίας βί-
ντεο, το κλιπ είναι πιθανό να γίνει viral στο διαδίκτυο και στα 
κοινωνικά μέσα. Παρακολουθήστε το εδώ! Η εκστρατεία έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση στην τεκμηρίωση της δημιουργικής διαδικα-
σίας, δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες των νέων που τραγου-
δούσαν δοκιμαστικά για το τελικό βίντεο.

# μουσική

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/mi-lugar/


Η κατηγορία των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης έλα-
βε τον μικρότερο αριθμό αιτήσεων στο πλαίσιο του βραβείου 
CLARINET, ενώ υποβλήθηκαν μόνο τέσσερις εκστρατείες. Μία 
πιθανή εξήγηση για αυτό μπορεί να είναι η τεράστια ανάπτυξη 
του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, που εί-
ναι τόσο εύκολα προσβάσιμα, που κατάφεραν να επισκιάσουν 
σταδιακά τα άλλα μέσα. Ωστόσο, η ανάπτυξη μιας εκστρατείας 
με παραδοσιακά μέσα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέροντα οφέλη 
τα οποία δεν πρέπει να αγνοηθούν. Το πρώτο αφορά τη σπανι-
ότητα των ίδιων των παραδοσιακών μέσων: ενώ το διαδίκτυο 
και τα κοινωνικά μέσα έχουν γίνει μια «εθνική οδός» μέσω της 
οποίας ρέουν πληροφορίες από κάθε κατεύθυνση, η εκστρατεία 
σας μπορεί να έχει σημαντική προβολή στα παραδοσιακά μέσα 
ενημέρωσης. Ενώ τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης τείνουν να 
προσεγγίζουν κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, ένα μέρος του κοι-
νού που είναι πιο πιθανό να συμφωνήσει μαζί σας, τα παραδο-
σιακά μέσα σας επιτρέπουν να προσεγγίσετε μια ευρύτερη, πιο 
ποικιλόμορφη ομάδα ανθρώπων, χάρη, για παράδειγμα, στο 
ήδη συγκροτημένο ακροατήριο ενός τηλεοπτικού ή ραδιοφωνι-
κού καναλιού.

1. Επενδύστε στο δημόσιο χώρο
Εάν επιλέξετε να αναπτύξετε την εκστρατεία σας «εκτός σύνδε-
σης», δηλαδή ασύγχρονα, ένας τρόπος χαμηλού προϋπολογι-
σμού και εντυπωσιακός τρόπος μπορεί να είναι να επενδύσετε 
απευθείας στους δημόσιους χώρους της πόλης, τοποθετώντας, 
για παράδειγμα, εκτυπωμένες αφίσες. Βάλτε τον εαυτό σας εκεί 
όπου οι άνθρωποι μπορούν να σας δουν, σε πολυσύχναστους 
χώρους, στις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και σε διαφορετι-
κές γειτονιές, συμπεριλαμβανομένων των πιο περιφερειακών. 
Εκθέτοντας τον εαυτό σας σε ένα ευρύ κοινό-στόχο, είναι πιο πι-
θανό να απευθυνθείτε σε εκείνους τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει 
να αμφισβητηθούν περισσότερο από τις προκαταλήψεις τους. 
Μπορεί να μην είναι πεπεισμένοι αμέσως να εγκαταλείψουν τις 
στερεότυπες απόψεις τους, αλλά ίσως καταφέρετε να τις αμφι-
σβητήσετε ή να ξεκινήσετε μια συζήτηση μαζί τους.

Εκστρατείες στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ



Παράδειγμα: 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ

Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 ως συνέχεια ενός 
δημιουργικού σχεδίου με νεοαφιχθέντες νέους που παρακολού-
θησαν ένα μάθημα βασικής εκπαίδευσης στο Interface Wien.

Οι φωτογραφίες εκτέθηκαν σε διάφορες δημόσιες τοποθεσίες 
σε όλη τη Βιέννη και τον Οκτώβριο του 2015 δημιουργήσαμε μια 
αφίσα με μερικές από αυτές τις φωτογραφίες. Η αφίσα διανε-
μήθηκε σε όλα τα σχολεία της Βιέννης (περίπου 350). Με τη συ-
νεχιζόμενη ζήτηση, μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί πάνω από 
2000 αφίσες.
 
#youth # Public space #photography # εκπαίδευση
#νέοι # δημόσιος χώρος #φωτογραφία # εκπαίδευση

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/give-prejudice-no-chance/


2. Χρησιμοποιήστε τοπικά κανάλια 
ή κανάλια επικοινωνίας
Δεν χρειάζεται απαραίτητα να μεταδίδεστε σε εθνικό τηλεοπτι-
κό ή ραδιοφωνικό σταθμό για να ακουστείτε. Αντίθετα, μερι-
κές φορές το μήνυμά σας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό 
στην επίτευξη μιας μικρότερης, επιλεγμένης ομάδας θεατών ή 
ακροατών. Εξετάστε τη χρήση τοπικών ραδιοφωνικών ή τηλεο-
πτικών καναλιών που σας επιτρέπουν να εστιάσετε στις κύριες 
ανησυχίες των κατοίκων που σχετίζονται με το τοπικό περιβάλ-
λον. Εναλλακτικά, εξειδικευμένα κανάλια ή προγράμματα σας 
επιτρέπουν να προσαρμόσετε την επικοινωνία σας στο κοινό 
που απευθύνεστε.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΗΣΗΣ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
 
Από το 2012, η   εκπομπή Radio Flight Control προωθεί τον κρίσι-
μο διάλογο μεταξύ των πολιτισμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την προοδευτική και εναλλακτι-
κή πολιτιστική σκηνή της πρώην Γιουγκοσλαβίας και υποστηρίζει 
ανοικτές και κρίσιμες απόψεις που δεν βασίζονται σε στερεότυπα 
και αντιπροσωπευτικές αντιπροσωπείες. Ο έλεγχος πτήσεις κα-
λύπτει επίσης ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες και 
οι μετανάστες, προκειμένου να τονίσουν τα δικαιώματά τους στη 
σλοβενική κοινωνία. Την Κυριακή, ο έλεγχος πτήσης πραγματο-
ποιείται στο αεροδρόμιο Student Radio, ένα από τα παλαιότερα 
ανεξάρτητα και μη εμπορικά ραδιοφωνικά κανάλια στην Ευρώπη. 
Ο έλεγχος πτήσης πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Σερβι-
κού Πολιτιστικού Κέντρου «Danilo Kiš» και υποστηρίζεται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Σερβίας, το Γραφείο 
Συνεργασίας με τη Διασπορά και τους Σέρβους στην Περιφέρεια 
και το Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.
 
#radio #youth #students #culture # stereotypes
#ραδιόφωνο #νέοι #φοιτητές #πολιτισμός #στερεότυπα

Παράδειγμα: 
 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ

https://www.clarinetproject.eu/nominee/flight-control-minority-radio-show/


Η κατηγορία Δημόσιες Εκδηλώσεις ήταν εξαιρετικά δημοφι-
λής όσον αφορά τη συμμετοχή, με 31 υποβληθείσες εκστρατεί-
ες. Αυτό αποδεικνύει τη μεγάλη ποικιλία των εκστρατειών που 
αναπτύσσονται μέσω δημόσιων εκδηλώσεων και υποδεικνύει 
μια πληθώρα δυνατοτήτων για καινοτόμες και επιτυχημένες εκ-
στρατείες.

1. Οι μετανάστες και η τοπική κοινότητα 
ως αποδέκτες
Τα γεγονότα είναι μια ιδανική ευκαιρία να προωθηθεί ο άμεσος 
διάλογος και οι συναντήσεις μεταξύ της τοπικής κοινότητας και 
των μεταναστών, ενθαρρύνοντάς τους να γνωρίσουν ο ένας τον 
άλλο και να ξεπεράσουν τα στερεότυπα. Οι διοργανωτές θα πρέ-
πει να σχεδιάζουν ελκυστικές μορφές γεγονότων που να αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των διαφορετικών 
ομάδων-στόχων και να βρίσκουν κοινό έδαφος μεταξύ τους 
μέσω του αθλητισμού, της τέχνης, της μαγειρικής ή ακόμη και 
του παιχνιδιού.

Εκστρατείες που αναπτύσσονται μέσω δημόσιων εκδηλώσεων

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ



ΕΤΗΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
 
Το 3ο Ετήσιο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Προσφύγων στη Λάρνακα 
πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2019. Το φεστιβάλ διοργανώ-
θηκε από το Δήμο Λάρνακας, την Ανοικτή Κοινωνία και το OASIS.
Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ημέρας Προσφύγων ήταν ένα σημα-
ντικό γεγονός που επικεντρώθηκε στη συνεργασία μεταξύ των 
Κυπρίων και της κοινότητας των προσφύγων στην Κύπρο. Ένα 
ευρύ φάσμα πολιτιστικών και εθνοτικών ομάδων ενώθηκαν με 
τον εορτασμό, με ποικίλες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανο-
μένης της παγκόσμιας μουσικής, των σκηνικών, των τεχνών, των 
παιχνιδιών και των εθνοτικών φαγητών που προετοιμάζουν οι 
πρόσφυγες από 11 διαφορετικές χώρες. Μέχρι το τέλος της ημέ-
ρας μια ατμόσφαιρα ενότητας, αποδοχής και αλληλεγγύης ήταν 
ορατή και αισθητή από όλους όσους παρακολούθησαν.
 
#art #music #festival #workshops #refugees
#τέχνη #μουσική #φεστιβάλ #εργαστήρια #πρόσφυγες
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2. Ενδυνάμωση των κοινοτήτων 
των μεταναστών
Η ένταξη δεν σημαίνει αφομοίωση: δεν θα πρέπει να αναμένε-
ται από τους μετανάστες να εγκαταλείψουν τον πολιτισμό και 
την ταυτότητά τους, προκειμένου να αγκαλιάσουν πλήρως τις 
συνήθειες και τα έθιμα της κοινωνίας υποδοχής τους. Αντίθετα, 
η ένταξη σημαίνει συνάντηση, διαπολιτισμικός και ανταλλαγή. 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των επιτυχημένων εκστρατειών 
που βασίζονται σε δημόσιες εκδηλώσεις είναι η ικανότητα ενδυ-
νάμωσης των κοινοτήτων των μεταναστών και η ανάδειξη της 
συμβολής τους στην κοινωνία, η οποία έχει γίνει ολοένα και πιο 
ποικίλη. Οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να δημιουργούν ευκαιρίες 
στις κοινότητες των μεταναστών για να μοιράζονται στοιχεία 
από τη δική τους κουλτούρα ή, αν θέλουν, από τις προσωπικές 
τους διαδρομές, ενθαρρύνοντας την τοπική κοινότητα να είναι 
περίεργη και ανοιχτή. Κάτι τέτοιο αλλάζει τη σχέση μεταξύ του 
οικοδεσπότη και του νέου και επιτρέπει στους μετανάστες να 
αισθάνονται πραγματικά σαν στο σπίτι τους. Η διαδικασία ενδυ-
νάμωσης πρέπει να αξιοποιεί στο έπακρο όλα τα μέσα που έχουν 
να προσφέρουν οι μετανάστες. Θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
κατανομή των ευθυνών στην κοινωνία στην οποία ζει κανείς και 
στην αύξηση της συνειδητοποίησης των δικαιωμάτων και των 
καθηκόντων.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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Παράδειγμα: 
 

OPEN MOSQUE
 
Το Open Mosque είναι ένα γεγονός που πραγματοποιείται κάθε 
χρόνο κατά τη διάρκεια του μήνα του Ραμαζάνι και υποστηρίζε-
ται από την πόλη του Τορίνο. Με την ευκαιρία αυτή, όλα τα ισλα-
μικά κέντρα του Τορίνο ανοίγουν τις πόρτες τους για ξεναγήσεις 
και για το δείπνο Iftar. Ο κύριος στόχος του είναι να καταργήσει 
τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις για το Ισλάμ και τα τζα-
μιά και να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της γειτονιάς. 
Επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τους εκπροσώπους της κοινότη-
τας και να βελτιώσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και γνώση με-
ταξύ εκπροσώπων της κοινότητας και δημόσιων λειτουργών, 
αστυνομικών / γυναικών, θρησκευτικών φορέων και πολιτικών 
ιθυνόντων.
 
#public space #Islam #interreligious dialogue #interculture
#δημόσιος χώρος #Ισλάμ #διαθρησκευτικός διάλογος 
#διαπολιτισμός
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3. Χρησιμοποιήστε το παιχνίδι ρόλων 
για να δημιουργήσετε ενσυναίσθηση
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ευαισθητοποίησης, τα παιχνίδια 
(και ειδικά τα παιχνίδια όλων) είναι ελκυστικά. Αποτελούν δι-
δακτικούς τρόπους εμπλοκής των ανθρώπων και δημιουργίας 
ενσυναίσθησης. Σας επιτρέπουν να καλέσετε τους συμμετέχο-
ντες να μπουν στη θέση των μεταναστών, αναγκάζοντάς τους να 
περάσουν από τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν οι μετανάστες στη χώρα τους, κατά τη διάρκεια του με-
ταναστευτικού ταξιδιού και κατά την άφιξή τους στην Ευρώπη.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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ΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΠΤΗΣΗ
 
Το παιχνίδι «Διαφυγή και Πτήση» είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνί-
δι με στόχο να βοηθήσει τους Σλοβένους νέους να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη επίγνωση της πραγματικότητας των προσφύγων. 
Οι δικαιούχοι εκτιμούν τις μαρτυρίες των προσφύγων και τους 
λόγους για τους οποίους φεύγουν μακριά, αλλάζοντας την αντί-
ληψή τους για τους πρόσφυγες, από το «άγνωστο και τους αν-
θρώπους που φοβούνται» σε δεδομένα που ο νέος μπορεί να 
αποδεχτεί. Η εμπειρία επιδιώκει να αλλάξει τις αντιλήψεις των 
νέων για τους πρόσφυγες μέσω μιας υπαίθριας έκδοσης του 
«χώρου διαφυγής», με βάση την πραγματική μετάβαση ενός 
πρόσφυγα από το Αφγανιστάν, τη μαρτυρία ενός νεαρού πρό-
σφυγα από το Νότιο Σουδάν και μια ομαδική συζήτηση. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το γραφείο επικοινωνίας της κυβέρνησης 
της Σλοβενίας.
 
#education #games #roleplay #refugees
#εκπαίδευση #παιχνίδια #παιχνίδι ρόλων #πρόσφυγες
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