ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΓΙΑ ΣΟΤ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ
Αναπτύχθηκε από το CARDET και το AKLUB
ΕΙΑΓΩΓΗ:
Η ριζοςπαςτικοπούηςη των ευϊλωτων νϋων ςτην Ευρώπη αποτελεύ ϋνα ςχετικϊ νϋο ζότημα
και το πιο πρόςφατο που καλούνται να αντιμετωπύςουν οι εκπαιδευτικού πρώτησ γραμμόσ.
Σο ϋργο HeadsUp επιδιώκει να εφαρμόςει προγρϊμματα κατϊρτιςησ, τα οπούα θα βοηθόςουν
τουσ εκπαιδευτικούσ να ενιςχύςουν την ανθεκτικότητα των νϋων ϋναντι τησ
ριζοςπαςτικοπούηςησ και να προϊγουν μια θετικό ϋννοια του ανόκειν και μια θετικό
ταυτότητα.
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ:
Σο εγχειρύδιο αυτό αποςκοπεύ ςτη παροχό ενόσ περιεκτικού προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ, το
οπούο θα ςασ ςτηρύξει, ωσ εκπαιδευτικούσ πρώτησ γραμμόσ, να μϊθετε πώσ να
αντιμετωπύζετε τη ριζοςπαςτικοπούηςη μεταξύ των νϋων.
Η κατϊρτιςη περιλαμβϊνει ϋνα ευρύ φϊςμα ςυναρπαςτικών εργαλεύων προςομούωςησ με
πολυμϋςα, για να διαςφαλιςτεύ, ότι ϋχετε την δυνατότητα να αξιοποιόςετε τουσ
παρεχόμενουσ πόρουσ ςτο ϋπακρο. Η κατϊρτιςη χωρύζεται ςε 4 βαςικϋσ ενότητεσ, οι οπούεσ
περιλαμβϊνουν πόρουσ για χρόςη ςτη τϊξη και για αυτοδιδαςκαλύα. Οι ενότητεσ
ςυνοψύζονται πιο κϊτω:
Ενότητα 1: Ριζοςπαςτικοπούηςη
1.1 Σι εύναι η «ριζοςπαςτικοπούηςη;
1.2 Γιατύ χρηςιμοποιούμε την ςυγκεκριμϋνη φρϊςη «η ριζοςπαςτικοπούηςη που
οδηγεύ ςτη βύα»;
1.3 Για ποιο λόγο αποτελεύ το διαδύκτυο ϋνα αγαπημϋνο εργαλεύο των ριζοςπαςτών;
1.4 Σϋςςερισ μορφϋσ ριζοςπαςτικοπούηςησ – εξτρεμιςμού.
Ενότητα 2: Ενδυναμώνοντασ ςασ ωσ Εκπαιδευτικό
2.1 Διαδραματύζοντασ ϋνα ενεργό ρόλο αναφορικϊ με το κύνδυνο
ριζοςπαςτικοπούηςησ των νϋων.
2.2 Αναγνωρύζοντασ τα διϊφορα ςημϊδια τησ «ριζοςπαςτικοπούηςησ, η οπούα οδηγεύ
ςτη βύα».
2.3 Εφαρμόζοντασ το επαγγελματικό εργαλεύο «Βαρόμετρο υμπεριφορϊσ».
Ενότητα 3: Ενδυναμώνοντασ τουσ Νϋουσ
3.1. Δεξιότητεσ κριτικόσ ςκϋψησ
3.2. Γνώςεισ ςχετικϊ με τη πολυπολιτιςμικότητα – φυλετικϋσ, κοινωνικϋσ και
πολιτικϋσ τϊςεισ, οι οπούεσ οδηγούν ςτη βύα
3.3. Ενθϊρρυνςη τησ Νεολαύασ για μια Ποικιλόμορφη Κοινωνύα (Ανεκτικότητα,
Πολιτιςμικόσ ςεβαςμόσ και αναγνώριςη
Ενότητα 4: Πραγματικϋσ περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ (με βϊςη τισ δραςτηριότητεσ)
4.1. Περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ
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4.2. Πρακτικϋσ λύςεισ
4.3. Προςϋγγιςη προσ υιοθϋτηςη (Ομαδικόσ προβληματιςμόσ για τη προςϋγγιςη
εκτόσ διαδικτύου, αυτοκριτικό για την επιγραμμικό προςϋγγιςη)

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Ριζοςπαςτικοπούηςη
1.1 Σι εύναι η «ριζοςπαςτικοπούηςη;
1.2 Γιατύ χρηςιμοποιούμε την ςυγκεκριμϋνη φρϊςη «η ριζοςπαςτικοπούηςη που
οδηγεύ ςτη βύα»;
1.3 Για ποιο λόγο αποτελεύ το διαδύκτυο ϋνα αγαπημϋνο εργαλεύο των ριζοςπαςτών;
1.4 Σϋςςερισ μορφϋσ ριζοςπαςτικοπούηςησ – εξτρεμιςμού

ΣΟΦΟ ΣΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Ο ςτόχοσ τησ ενότητασ εύναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι
με τον όρο «ριζοςπαςτικοπούηςη» και να μπορούν να εξηγόςουν πότε εύναι επικύνδυνη. Οι
εκπαιδευόμενοι θα λϊβουν βαςικϋσ πληροφορύεσ αναφορικϊ με τϋςςερισ μορφϋσ
ριζοςπαςτικοπούηςησ και θα ϋχουν την ικανότητα να αναγνωρύζουν τισ μεταξύ τουσ
διαφορϋσ.
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΦΟΙ:
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ενότητασ, οι εκπαιδευόμενοι θα εύναι ςε θϋςη να:
1. Επεξηγούν τον όρο «ριζοςπαςτικοπούηςη».
2. Εξηγούν για ποιο λόγο χρηςιμοποιούμε την ςυγκεκριμϋνη φρϊςη «η
ριζοςπαςτικοπούηςη που οδηγεύ ςτη βύα»;
3. Παραθϋτουν τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ το διαδύκτυο αποτελεύ ϋνα αγαπημϋνο
εργαλεύο των ριζοςπαςτών.
4. Αναζητούν τα βύντεο Heads-Up ςτο διαδύκτυο και να τα παρουςιϊζουν ςτουσ νϋουσ.
5. Κατονομϊζουν τϋςςερισ μορφϋσ ριζοςπαςτικοπούηςησ – εξτρεμιςμού.
6. Εξηγούν ςτουσ νϋουσ τι εύναι ο Ακροδεξιόσ Εξτρεμιςμόσ.
7. Εξηγούν ςτουσ νϋουσ τι εύναι ο Ακροαριςτερόσ Εξτρεμιςμόσ.
8. Εξηγούν ςτουσ νϋουσ τι εύναι ο Μεμονωμϋνοσ Εξτρεμιςμόσ.
9. Εξηγούν ςτουσ νϋουσ τι εύναι ο Πολιτικοθρηςκευτικόσ Εξτρεμιςμόσ.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ:
Δραςτηριότητεσ:
1. Ειςαγωγό ςτη
κατϊρτιςη και
διευκρύνιςη των
προςδοκιών των
εκπαιδευομϋνων
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Περιγραφό:
Ο εκπαιδευτόσ θα
παρουςιϊςει εν
ςυντομύα όλα τα
μαθόματα και τουσ
ςτόχουσ τουσ. Οι
εκπαιδευόμενοι θα
παρουςιϊςουν τον
εαυτό τουσ και θα
εκφρϊςουν τισ
προςδοκύεσ που
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Πόροι:

Εξοπλιςμόσ

Φρόνο
σ

Λεπτομερεύσ
πληροφορύεσ ςχετικϊ
με τη δραςτηριότητα
υπϊρχουν ςτο κομμϊτι
που ακολουθεύ τον
υφιςτϊμενο πύνακα.
Αυτό η οδηγύα ιςχύει
για όλεσ τισ
δραςτηριότητεσ που
παρατύθενται ςτουσ

Διϊγραμμα
παρουςύαςη
σ

35’

Μαρκαδόροι

2. Η ςημαςύα του
«ριζοςπαςτικού». Εύναι
καλϋσ ό εύναι κακϋσ οι
ριζοςπαςτικϋσ ιδϋεσ;

ϋχουν από τη
κατϊρτιςη.

πύνακεσ.

Οι εκπαιδευόμενοι
αναζητούν ςυνώνυμα
τησ λϋξησ
«ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΟ»,
ώςτε να
κατανοόςουν
καλύτερα τισ
ςημαςύεσ τησ.

Οι οδηγύεσ για τη
δραςτηριότητα «Οι
ςημαςύεσ τησ λϋξησ
«ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΟ»
ακολουθούν ςτο
κομμϊτι μετϊ το
πύνακα αυτό.

Οι οδηγύεσ για τη
δραςτηριότητα
«ΠΡΟΔΟΚΙΕ»
ακολουθούν μετϊ το
πύνακα αυτό.
Διϊγραμμα
παρουςύαςη
σ
Μαρκαδόροι

ύντομο διϊλειμμα
3. Γιατύ χρηςιμοποιούμε
τη φρϊςη «η
ριζοςπαςτικοπούηςη
οδηγεύ ςτη βύα»;

4. Οι νϋοι και η
ριζοςπαςτικοπούηςη ςτο
διαδύκτυο

5’
Ο εκπαιδευτόσ
παρουςιϊζει δύο (ό
περιςςότερουσ)
οριςμούσ τησ
ριζοςπαςτικοπούηςη
σ. Μϋςω τησ
ςυζότηςη, οι
εκπαιδευόμενοι θα
μϊθουν, γιατύ
χρηςιμοποιεύται η
φρϊςη «η
ριζοςπαςτικοπούηςη
που οδηγεύ ςτη βύα»;

Σο κεύμενο «Εύναι η
βύαιη και η μη βύαιη
ριζοςπαςτικοπούηςη
το ύδιο;» βρύςκεται
ςτον πύνακα/ Οι
εκπαιδευόμενοι ϋχουν
αντύτυπα του κειμϋνου
…

υςκευό
προβολόσ
βύντεο

Ο εκπαιδευτόσ εξηγεύ,
ότι το διαδύκτυο
μπορεύ να αποτελϋςει
εργαλεύο
ριζοςπαςτικοπούηςη
σ και παρουςιϊζει τισ
μαγνητοςκοπημϋνεσ
ιςτορύεσ δύο νϋων,
τησ Jasmine και του
Kyle.

Βύντεο Heads-Up
«Jasmine»www.heads-up.online

υςκευό
προβολόσ
βύντεο

Βύντεο Heads-Up
«Kyle» - www.headsup.online

Υορητόσ
υπολογιςτόσ

6. Ακροδεξιόσ
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40’

Υορητόσ
υπολογιςτόσ

Βύντεο Heads-Up ”A
Day in the Life” www.heads-up.online

Διϊλειμμα
5. Αναζότηςη και
ςυλλογό πληροφοριών
ςχετικϊ με βύαιεσ
εξτρεμιςτικϋσ ομϊδεσ

25’

20’

15’
Οι εκπαιδευόμενοι
διαλϋγουν μια
εξτρεμιςτικό ομϊδα
από τη λύςτα του
εκπαιδευτό και
προετοιμϊζουν μια
μικρό παρουςύαςη.

Οι οδηγύεσ για τη
δραςτηριότητα
«ΕΞΣΡΕΜΙΣΙΚΕ
ΟΜΑΔΕ» βρύςκονται
μετϊ το πύνακα αυτό.

Ο εκπαιδευτόσ

Πληροφορύεσ
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Υορητόσ
υπολογιςτόσ

40’

Υύλλα
χαρτιού και
ςτυλό

Ένα παρϊδειγμα
παρουςύαςησ υπϊρχει,
επύςησ, μετϊ το
πύνακα αυτό.
υςκευό

20’

Εξτρεμιςμόσ

παρουςιϊζει
πληροφορύεσ με θϋμα
τον ακροδεξιό
εξτρεμιςμό. τη
ςυνϋχεια, οι
ςυμμετϋχοντεσ
παρουςιϊζουν ϋνα
παρϊδειγμα
ακροδεξιϊσ
εξτρεμιςτικόσ
ομϊδασ.

αναφορικϊ με τον
Ακροδεξιό Εξτρεμιςμό
υπϊρχουν μετϊ το
πύνακα αυτό.

προβολόσ
βύντεο
Υορητόσ
υπολογιςτόσ

ύντομο διϊλειμμα
7. Ακροαριςτερόσ
Εξτρεμιςμόσ

8. Μεμονωμϋνοσ

Εξτρεμιςμόσ

9.Πολιτικοθρηςκευτικό

σ Εξτρεμιςμόσ
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5’
Ο εκπαιδευτόσ
παρουςιϊζει
πληροφορύεσ με θϋμα
τον ακροαριςτερό
εξτρεμιςμό. τη
ςυνϋχεια, οι
ςυμμετϋχοντεσ
παρουςιϊζουν ϋνα
παρϊδειγμα
ακροαριςτερόσ
εξτρεμιςτικόσ
ομϊδασ.

Πληροφορύεσ
αναφορικϊ με τον
Ακροαριςτερό
Εξτρεμιςμό υπϊρχουν
μετϊ το πύνακα αυτό.

υςκευό
προβολόσ
βύντεο

Ο εκπαιδευτόσ
παρουςιϊζει
πληροφορύεσ με θϋμα
τον μεμονωμϋνο
εξτρεμιςμό. τη
ςυνϋχεια, οι
ςυμμετϋχοντεσ
παρουςιϊζουν ϋνα
ςυγκεκριμϋνο
παρϊδειγμα μιασ
μεμονωμϋνησ
εξτρεμιςτικόσ
ομϊδασ.

Πληροφορύεσ
αναφορικϊ με τον

υςκευό
προβολόσ
βύντεο

Ο εκπαιδευτόσ
παρουςιϊζει
πληροφορύεσ με θϋμα
το
πολιτικοθρηςκευτικό
εξτρεμιςμό. τη
ςυνϋχεια, οι
ςυμμετϋχοντεσ
παρουςιϊζουν ϋνα
ςυγκεκριμϋνο
παρϊδειγμα μιασ
πολιτικοθρηςκευτικό
σ εξτρεμιςτικόσ
ομϊδασ.

Πληροφορύεσ
αναφορικϊ με τον
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Μεμονωμϋνο
Εξτρεμιςμό

υπϊρχουν μετϊ το
πύνακα αυτό.

Πολιτικοθρηςκευτικ
ό Εξτρεμιςμό
υπϊρχουν μετϊ το
πύνακα αυτό.

20’

Υορητόσ
υπολογιςτόσ

20’

Υορητόσ
υπολογιςτόσ

υςκευό
προβολόσ
βύντεο
Υορητόσ
υπολογιςτόσ

20’

Διϊλειμμα

15’

1.1. Σι εύναι η «ριζοςπαςτικοπούηςη»;
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1: Ειςαγωγό ςτη κατϊρτιςη και διευκρύνιςη των προςδοκιών των
εκπαιδευομϋνων

35’

Ο εκπαιδευτόσ χρηςιμοποιεύ τη δραςτηριότητα «ΠΡΟΔΟΚΙΕ», ώςτε να ανακαλύψει τισ
προςδοκύεσ των εκπαιδευομϋνων και τουσ επιτρϋπει να παρουςιϊςουν τουσ εαυτούσ τουσ. Ο
εκπαιδευτόσ μαθαύνει αναφορικϊ με τισ εμπειρύεσ και τισ γνώςεισ των ςυμμετεχόντων ςτο
πεδύο τησ ριζοςπαςτικοπούηςησ.
Οδηγύεσ για τη δραςτηριότητα «ΠΡΟΔΟΚΙΕ»
Ο εκπαιδευτόσ επιςυνϊπτει τισ ονομαςύεσ όλων των ενοτότων και των βαςικών τουσ
θεματικών (Ενότητα 1. Ριζοςπαςτικοπούηςη, 1.1 Σι εύναι η «ριζοςπαςτικοπούηςη»;, 1.2 …
κτλ) ςτο διϊγραμμα παρουςιϊςεων. Κϊθε εκπαιδευόμενοσ παύρνει πανομοιότυπα χρωματικϊ
ςύμβολα (για παρϊδειγμα, ϋνα μικρό κύκλο από χρωματιςτό χαρτύ). Ο εκπαιδευτόσ εξηγεύ
ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ, ότι θα πρϋπει να ςημειώςουν τισ τρύα θεματικϋσ που θεωρούν
χρηςιμότερεσ. Ο εκπαιδευτόσ παρουςιϊζει εν ςυντομύα τισ θεματικϋσ, ώςτε να μπορϋςουν οι
ςυμμετϋχοντεσ να λϊβουν μια τεκμηριωμϋνη απόφαςη. Για παρϊδειγμα, ο εκπαιδευτόσ θα
μπορούςε να διαβϊςει τουσ τύτλουσ των θεματικών, καθώσ και τουσ ςημαντικότερουσ
μαθηςιακούσ ςτόχουσ τησ κϊθε μιασ. τη ςυνϋχεια, όλοι οι εκπαιδευόμενοι πληςιϊζουν το
διϊγραμμα παρουςύαςησ και τοποθετούν τα ςύμβολϊ τουσ δύπλα από τισ προτιμώμενεσ τουσ
θεματικϋσ. Μετϊ, ο εκπαιδευτόσ τουσ ζητϊ να απαντόςουν τισ ακόλουθεσ ερωτόςεισ:
 Πώσ ονομϊζεςτε και τι επαγγϋλλεςτε;
 Ποιεσ θεματικϋσ ςημειώςατε και για ποιο λόγο;
 Σι εύδουσ εμπειρύα ϋχετε με τη ριζοςπαςτικοπούηςη (π.χ. κατϊρτιςη, προςωπικό εμπειρύα);
το τϋλοσ τησ δραςτηριότητασ ο εκπαιδευτόσ ςυνοψύζει, απαριθμώντασ τισ θεματικϋσ που οι
ςυμμετϋχοντεσ θεωρούν πιο χρόςιμεσ. Σουσ ευχαριςτεύ για τισ πληροφορεύσ και υπόςχεται να
τισ λϊβει υπόψη κατϊ τη διϊρκεια τησ κατϊρτιςησ.
Ο προςδιοριςμόσ των προςδοκιών των εκπαιδευομϋνων εύναι ουςιώδησ. Αν η κατϊρτιςη δεν
εκπληρώςει τισ επιθυμύεσ και τισ προςδοκύεσ των εκπαιδευομϋνων, τότε δε θα ςυμμετϊςχουν
ςτη κατϊρτιςη και θα εύναι απογοητευμϋνοι.

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2: Η ςημαςύα του «ριζοςπαςτικού». Εύναι καλϋσ ό εύναι κακϋσ οι
ριζοςπαςτικϋσ ιδϋεσ;
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Ο εκπαιδευτόσ χρηςιμοποιεύ τη δραςτηριότητα «Η ςημαςύα του επιθϋτου ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΟ»,
για να εξηγόςει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τη ςημαςύα τησ λϋξησ «ριζοςπαςτικόσ», καθώσ και
ότι οι ριζοςπαςτικϋσ ιδϋεσ μπορούν να εύναι τόςο καλϋσ, όςο και κακϋσ. Αξιοποιώντασ τη
δραςτηριότητα αυτό, ο εκπαιδευτόσ προετοιμϊζει τουσ ςυμμετϋχοντεσ για την απόκτηςη
βαθύρερησ κατανόηςησ των όρων «ριζοςπαςτικοπούηςη» και «η ριζοςπαςτικοπούηςη οδηγεύ
ςτη βύα». Ο εκπαιδευτικόσ θα πρϋπει να κατϋχει τισ ακόλουθεσ βαςικϋσ γνώςεισ.
Βαςικϋσ γνώςεισ του εκπαιδευτό για τη δραςτηριότητα αυτό
Οι ϊνθρωπο ϋχουν διαφορετικϋσ απόψεισ και πεποιθόςεισ. Εύναι φυςικό, λοιπόν, να ςυζητούν
τισ διαφορϋσ τουσ. Προςπαθούν να πεύςουν τουσ ϊλλουσ αναφορικϊ με τισ απόψεισ τουσ και
οριςμϋνεσ φορϋσ για να προωθόςουν αλλαγϋσ ςτην οικογϋνεια τουσ, τη κοινότητα ό τη
κοινωνύα. Εϊν μερικϋσ απόψεισ διαφϋρουν πολύ ςε ςχϋςη με τισ απόψεισ τησ πλειοψηφύασ, τισ
αποκαλούμε «ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΕ» . Με βϊςη το λεξικό, το επύθετο «ριζοςπαςτικόσ» ςημαύνει να
βρύςκεται κανεύσ πολύ μακριϊ από το κϋντρο τησ κοινόσ γνώμησ.
υνώνυμα του επιθϋτου «ριζοςπαςτικόσ» εύναι οι όροι «ϋντονοσ/ακραύοσ», «εξτρεμιςτόσ»,
«φανατικόσ», «επαναςτατικόσ», «ακραύοσ», αν και ςυγκαταλϋγονται και οι όροι «μη
ςυμβατικόσ», «ανορθόδοξοσ», «μη παραδοςιακόσ», «ανοιχτόμυαλοσ», «προοδευτικόσ».
Ο ριζοςπαςτικόσ τρόποσ ςκϋψησ αυτόσ καθεαυτόσ δεν αποτελεύ ϋγκλημα και οι νϋοι ςυχνϊ
ςυμμερύζονται την ιδϋα πραγματοπούηςησ ριζοςπαςτικών αλλαγών ςτη κοινωνύα. Ένασ
ριζοςπαςτικόσ τρόποσ ςκϋψησ γύνεται επικύνδυνοσ, όταν οδηγεύ το ϊτομο να ςυμμετϊςχει ςε
βύαιεσ και παρϊνομεσ ενϋργειεσ, ωσ μϋςο επύτευξησ πολιτικών, ιδεολογικών ό θρηςκευτικών
ςτόχων.

Οδηγύεσ για τη δραςτηριότητα «Η ςημαςύα του επιθϋτου «ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΟ»
Ο εκπαιδευτόσ γρϊφει τη λϋξη «ριζοςπαςτικόσ» ςτο διϊγραμμα παρουςύαςησ. τη ςυνϋχεια,
ζητϊ από τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςκεφτούν ςυνώνυμα του επιθϋτου αυτού και τα
καταγρϊφει ςτο διϊγραμμα παρουςύαςησ. Αφού οι ςυμμετϋχοντεσ ολοκληρώςουν με τισ ιδϋεσ
τουσ, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να παρϋχει τον οριςμό του λεξικού, ςε περύπτωςη που δεν ϋχει
αναφερθεύ μϋχρι τώρα, δηλ. «ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΟ» ςημαύνει να βρύςκεται κανεύσ πολύ μακριϊ
από το κϋντρο τησ κοινόσ γνώμησ.
Ο εκπαιδευτόσ και οι εκπαιδευόμενοι κοιτϊζουν τα ςυνώνυμα που εύναι γραμμϋνα ςτο
διϊγραμμα παρουςύαςησ και ςυζητούν τισ περιπτώςεισ, όπου οι λϋξεισ αυτϋσ εκλαμβϊνονται
θετικϊ και αρνητικϊ. Για παρϊδειγμα, το ςυνώνυμο «επαναςτατικόσ». Οι επαναςτατικϋσ
διαθϋςεισ ςε μια κοινωνύα μπορούν να εύναι αρνητικϋσ και επικύνδυνεσ. Από την ϊλλη, οι
επαναςτατικϋσ ανακαλύψεισ ςτη βιοχημεύα εύναι θετικϋσ.
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ, επύςησ, να αφόςει τουσ ςυμμετϋχοντεσ να ςυζητόςουν μεταξύ τουσ, με
τον ύδιο να αναλαμβϊνει το ρόλο του ςυντονιςτό τησ ςυζότηςησ. Ο ςτόχοσ τησ
δραςτηριότητασ και τη ςυζότηςησ εύναι να διδϊξει ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ, ότι ϋνασ
ριζοςπαςτικόσ τρόποσ ςκϋψησ δεν αποτελεύ ϋγκλημα αυτόσ καθεαυτόσ. Οι ριζοςπαςτικϋσ
ςκϋψεισ μπορούν να εύναι τόςο θετικϋσ, όςο και αρνητικϋσ. Για παρϊδειγμα, οι ιδϋεσ ότι οι
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γυναύκεσ μπορούν να φορούν παντελόνια ό ότι η δουλεύα θα καταργηθεύ, όταν πολύ
ριζοςπαςτικϋσ για την εποχό τουσ. Οι ριζοςπαςτικϋσ απόψεισ γύνονται επικύνδυνεσ και
ανεπιθύμητεσ όταν μια μειονότητα προωθεύ ριζοςπαςτικϋσ απόψεισ και μεταβολϋσ μϋςω τησ
χρόςησ βύαιων ό παρϊνομων μϋςων. τισ δημοκρατικϋσ κοινωνύεσ, η βύα και η παρϊνομεσ
δραςτηριότητεσ δεν εύναι αναγκαύεσ για τη προώθηςη κοινωνικών ό κοινοτικών αλλαγών. Η
κϊθε μειονότητα ϋχει την ευκαιρύα να χρηςιμοποιόςει τα επιχειρόματα τησ και να προωθόςει,
ακόμη και ριζοςπαςτικϋσ απόψεισ και κοινωνικϋσ αλλαγϋσ, χωρύσ βύα. Παραδεύγματα μη
βύαιων ριζοςπαςτικών αλλαγών αποτελούν το δικαύωμα των γυναικών ςτην ϊμβλωςη ό οι
γϊμοι μεταξύ ομοφυλοφύλων.

1.2. Γιατύ χρηςιμοποιούμε τη φρϊςη «η ριζοςπαςτικοπούηςη
που οδηγεύ ςτη βύα»;
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

3:

Γιατύ

χρηςιμοποιούμε

την

ριζοςπαςτικοπούηςη που οδηγεύ ςτη βύα»;

ςυγκεκριμϋνη

φρϊςη

«η
40’

Ο εκπαιδευτόσ παρουςιϊζει διϊφορουσ οριςμούσ τησ ριζοςπαςτικοπούηςησ. Για παρϊδειγμα,
ϋνα ςύντομο και ϋνα πιο περιεκτικό οριςμό.



Η ριζοςπαςτικοπούηςη εύναι η διαδικαςύα υιοθϋτηςησ ακραύων απόψεων και
ςυςτημϊτων πεπούθηςησ.
Η ριζοςπαςτικοπούηςη εύναι η διαδικαςύα, κατϊ την οπούα ϋνα ϊτομο ό μια ομϊδα
υιοθετεύ ολοϋνα και πιο ακραύα πολιτικϊ, κοινωνικϊ ό θρηςκευτικϊ ιδανικϊ και
επιδιώξεισ, τα οπούα απορρύπτουν ό υπονομεύουν το καθεςτώσ ό ςύγχρονεσ ιδϋεσ και
εκφρϊςεισ του κρϊτουσ.

Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να προςθϋςει ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ, για παρϊδειγμα, ότι ο
ριζοςπαςτικόσ τρόποσ ςκϋψησ δεν εύναι ϋγκλημα αυτόσ καθεαυτόσ και ότι οι νϋοι ςυχνϊ
ςυμμερύζονται τισ ριζοςπαςτικϋσ αλλαγϋσ ςτη κοινωνύα. Ο ριζοςπαςτικόσ τρόποσ ςκϋψησ
γύνεται επικύνδυνοσ, όταν οδηγεύ το ϊτομο να ςυμμετϊςχει ςε βύαιεσ και παρϊνομεσ ενϋργειεσ,
ωσ μϋςο επύτευξησ πολιτικών, ιδεολογικών ό θρηςκευτικών ςτόχων.
Η καναδικό μη κερδοςκοπικό οργϊνωςη CPRLV (Centre for the Prevention of Radicalisation
Leading to Violence) χρηςιμοποιεύ τη φρϊςη «η ριζοςπαςτικοπούηςη που οδηγεύ ςτη βύα»,
ώςτε να διαχωρύςει μεταξύ τησ βύαιησ και τησ μη βύαιησ ριζοςπαςτικοπούηςησ. Σο ακόλουθο
κεύμενο προϋρχεται από την ιςτοςελύδα τησ οργϊνωςησ:
Εύναι η βύαιη και η μη βύαιη ριζοςπαςτικοπούηςη το ύδιο;

Εύναι ςημαντικό να γύνεται διϊκριςη μεταξύ τησ βύαιησ και τησ μη βύαιησ
ριζοςπαςτικοπούηςησ. Μερικϋσ φορϋσ, τα ϊτομα που εμμϋνουν ςτισ πεποιθόςεισ τουσ μπορεύ
να υιοθετόςουν θϋςεισ, οι οπούεσ, ενώ εύναι ριζοςπαςτικϋσ, δεν αντιτύθενται απαραύτητα ςτα
δημοκρατικϊ πρότυπα και τισ αξύεσ. Αυτού του εύδουσ η ριζοςπαςτικοπούηςη δε θεωρεύται
βύαιη.
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Επιπλϋον, οι μη βύαιοι ριζοςπϊςτεσ μπορούν να διαδραματύςουν ϋναν ιδιαύτερα θετικό ρόλο,
τόςο εντόσ των κοινοτότων τουσ, όςο και ςτα πλαύςια ενόσ ευρύτερου πολιτικού πλαιςύου. Η
μεγαλύτερη πρόοδοσ ςτισ δημοκρατικϋσ κοινωνύεσ ϋχει υπϊρξει αποτϋλεςμα κϊποιασ μορφόσ
ριζοςπαςτικοπούηςησ. Ο Martin Luther King, ο Gandhi, ακόμη και ο Nelson Mandela
θεωρούνταν ριζοςπϊςτεσ την εποχό τουσ. Όταν οι παγιωμϋνοι τρόποι ςκϋψησ και δρϊςησ
αμφιςβητούνται από μια ριζοςπαςτικό κριτικό με θϋμα ςυγκεκριμϋνεσ πτυχϋσ του
κοινωνικού ςυςτόματοσ, αυτό μπορεύ να οδηγόςει τη κοινωνύα να εξελιχθεύ προσ μια θετικό
κατεύθυνςη.
Οι ριζοςπαςτικϋσ απόψεισ μπορούν να καταςτούν προβληματικϋσ όταν νομιμοποιούν,
ενθαρρύνουν ό επικυρώνουν τη βύα ό μορφϋσ βύαιων εξτρεμιςτικών ςυμπεριφορών,
ςυμπεριλαμβανομϋνου τησ τρομοκρατύασ και των βύαιων εγκλημϊτων μύςουσ, ώςτε να
προϊγουν ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςκοπό, μια ιδεολογύα ό μια κοςμοθεωρύα. Σα ϊτομα που
υφύςτανται μια διαδικαςύα βύαιησ μπορεύ να ενθαρρύνουν, να βοηθόςουν ό να διαπρϊξουν
βύα ςτο όνομα ενόσ ςυγκεκριμϋνου ςυςτόματοσ πεπούθηςησ, επειδό εύναι κατηγορηματικϊ
πεπειςμϋνοι για την απολυτότητα και αποκλειςτικότητα του.
Ο εκπαιδευτόσ μοιρϊζει το κεύμενο αυτό ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ. Οι ςυμμετϋχοντεσ το
διαβϊζουν και ςυζητούν τα ακόλουθα ζητόματα:





Γιατύ χρηςιμοποιεύται η ςυγκεκριμϋνη φρϊςη «η ριζοςπαςτικοπούηςη που οδηγεύ ςτη
βύα»;
Εύναι οι νϋοι περιςςότερο ριζοςπαςτικοποιημϋνοι από τα ϊτομα μεγαλύτερησ ηλικύασ;
Μπορεύτε να κατονομϊςετε οριςμϋνεσ ριζοςπαςτικϋσ ομϊδεσ ςτη χώρα μασ, οι οπούεσ
χρηςιμοποιούν βύα ό προβαύνουν ςε παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ;
Μόπωσ υπϊρχουν πολιτικού ςτη χώρα μασ, οι οπούοι παρακινούν τη χρόςη βύασ;

το τϋλοσ τησ δραςτηριότητασ, ο εκπαιδευτόσ παρουςιϊζει την ιςτοςελύδα του ϋργου HeadsUp και το κανϊλι YouTube Heads-Up ωσ χρόςιμεσ πηγϋσ πληροφόρηςησ και ωσ χρόςιμουσ
πόρουσ για τουσ εκπαιδευτικούσ πρώτησ γραμμόσ. Ωσ πρακτικό παρϊδειγμα, προβϊλλει το
βύντεο «A Day in the Life».
Σα εργαλεύα του ϋργου Heads-Up διατύθενται ςτην ιςτοςελύδα του ϋργου- www.headsup.online
Σο κανϊλι Youtube του
ϋργου(https://www.youtube.com/channel/UCtWIESmkq4W8v5Gznvkf1Qg/)
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1.3. Για ποιο λόγο αποτελεύ το διαδύκτυο ϋνα αγαπημϋνο
εργαλεύο των ριζοςπαςτών;
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4: Οι νϋοι και η ριζοςπαςτικοπούηςη ςτο διαδύκτυο
20’
Ο εκπαιδευτόσ επιδεικνύει, ότι το διαδύκτυο χρηςιμοποιεύται ωσ εργαλεύο
ριζοςπαςτικοπούηςησ, καθώσ και ωσ εργαλεύο «ριζοςπαςτικοπούηςησ που οδηγεύ ςτη βύα».
Παρουςιϊζει τισ μαγνητοςκοπημϋνεσ ιςτορύεσ Heads-Up δύο νϋων, τησ Jasmine και του Kyle.

Βαςικϋσ γνώςεισ του εκπαιδευτό για τη δραςτηριότητα αυτό
Σο διαδύκτυο ϋχει μετατραπεύ ςτο ιδανικό μϋςο επικοινωνύασ για τη διϊδοςη ριζοςπαςτικών
ιδεών. Σο διαδύκτυο δρα ωσ ϋνα αποτελεςματικό, φτηνό, εύκολα προςβϊςιμο εργαλεύο, το
οπούο διευκολύνει τη ριζοςπαςτικοπούηςη. Εντούτοισ, το διαδύκτυο χωρύσ τισ προςωπικϋσ
ςχϋςεισ δεν ϋχει την ιςχύ να ριζοςπαςτικοποιόςει τουσ ανθρώπουσ. Οι προςωπικϋσ ςχϋςεισ
με ϊτομα που ϋχουν τισ ύδιεσ απόψεισ ό τα ύδια ςυςτόματα πεπούθηςησ εμφανύζονται πϊντα
κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ριζοςπαςτικοπούηςησ. Οι διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ
(πραγματικϋσ ό εικονικϋσ) παραμϋνουν ϋνασ βαςικόσ παρϊγοντασ για τη διαδικαςύα τησ
ριζοςπαςτικοπούηςησ.
υχνϊ η αλόθεια εύναι περύπλοκη και δε μπορεύ να επεξηγηθεύ ςε δύο-τρεισ προτϊςεισ, ούτε
να παρουςιαςτεύ μϋςω ενόσ βύντεο διϊρκειασ δύο λεπτών. Δυςτυχώσ, ο κόςμοσ του
διαδικτύου κατακλύζεται από πληροφορύεσ και τα ϊτομα εύναι πιθανότερο να προτιμόςουν
ςύντομα μηνύματα και βύντεο. Σο διαδύκτυο ϋχει δημιουργόςει ϋνα εικονικό κόςμο, όπου η
ανωνυμύα ενθαρρύνει την ϋκφραςη όλων των απόψεων, ςυμπεριλαμβανομϋνου όςων εύναι
εξτρεμιςτικϋσ και επικύνδυνεσ. το διαδύκτυο εύςτε απομονωμϋνοι από το ςυνόθη κοινωνικό
ςασ κύκλο (οικογϋνεια, φύλοι κτλ) και μπορεύτε να δεύτε και να ακούςετε ριζοςπαςτικϋσ ιδϋεσ
και απόψεισ. Οι θεματικϋσ ιςτοςελύδεσ λειτουργούν ωσ θϊλαμοι αντόχηςησ,
επαναλαμβϊνοντασ τισ ύδιεσ απόψεισ ξανϊ και ξανϊ, διότι ςυγκεκριμϋνεσ ιςτοςελύδεσ
προςελκύουν ϊτομα με τισ ύδιεσ απόψεισ. Οποιεςδόποτε αςυναφεύσ απόψεισ απορρύπτονται
και «τιμωρούνται» με προςβλητικϊ ό κακοπροαύρετα ςχόλια. υχνϊ η κριτικό ςκϋψη
παραμϋνει ο μόνοσ αμυντικόσ μηχανιςμόσ όταν ςερφϊρει κανεύσ ςτο διαδύκτυο.
Σα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ ϋχουν γύνει ςτοιχειώδεσ και ςυναρπαςτικό κομμϊτι του
τρόπου ζωόσ μασ. Εκατομμύρια νϋοι χρηςιμοποιούν καθημερινϊ τισ πλατφόρμεσ κοινωνικόσ
δικτύωςησ, για να κοινοποιόςουν περιεχόμενο. Αναλογιζόμενοι τον τρόπο με τον οπούο οι
νϋοι εμπλϋκονται με αυτϊ τα κοινωνικϊ περιβϊλλοντα διαδικτύου, όπου κατϊ διαςτόματα
βιώνουν τη ζωό τουσ μϋςω των διαδικτυακών τουσ προφύλ, πρόςφατεσ ϋρευνεσ
καταδεικνύουν, ότι το Διαδύκτυο ϋχει αρχύςει να γύνεται το «νϋο επωαςτόριο» τησ
ριζοςπαςτικοπούηςησ. Αυτό οφεύλεται, εν μϋρει, ςτον τρόπο με τον οπούο οι ριζοςπϊςτεσ
χρηςιμοποιούν τα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ για να ςτρατολογόςουν νϋουσ ακραύουσ
υποςτηρικτϋσ, το οπούο όμωσ διαιωνύζεται και μϋςω των αλγόριθμων που χρηςιμοποιούν οι
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πλατφόρμεσ κοινωνικόσ δικτύωςησ. Για παρϊδειγμα, όταν κϊποιοσ ψϊχνει για επιγραμμικό
περιεχόμενο, οι ειςηγόςεισ που παρϊγονται μϋςω αυτών των αλγορύθμων ειςηγούνται
παρόμοιο περιεχόμενο ςτο χρόςτη για τη ςυνϋχεια. Με αυτόν τον τρόπο, ϊτομα που θϋλουν
να αναζητόςουν τη πληροφορύα αυτό ςτο διαδύκτυο, μπορούν εύκολα να βρουν ςύνδεςμο
μετϊ από ςύνδεςμο με υλικό που μϊλλον ενδυναμώνει τισ απόψεισ τουσ για τισ αδικύεσ
οριςμϋνων ομϊδων και κρατών, για παρϊδειγμα, γεγονόσ το οπούο επιταχύνει τη
ριζοςπαςτικοπούηςη.
Ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ςχολιϊςει τα βύντεο Heads-Up τησ Jasmine και του Kyle και να
τονύςει το ρόλο που διαδραματύζουν το διαδύκτυο και τα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ για τισ
ιςτορύεσ αυτϋσ.
 Σο διαδύκτυο χρηςιμεύει ωσ πηγό πληροφόρηςησ των ατόμων και ωσ χώροσ ςυνϊντηςησ
με ϊλλουσ ριζοςπϊςτεσ διαδικτυακϊ. Παρϊδειγμα ςτο βύντεο: η Jas και η Charlotte
ςυζητούν για ριζοςπϊςτεσ μϋςω μιασ εφαρμογόσ ανταλλαγόσ μηνυμϊτων.
 Σο διαδύκτυο εύναι ο χώροσ κατόχηςησ των ατόμων. Παρϊδειγμα ςτο βύντεο: η Jas δεύχνει
ενςυναύςθηςη για το Γολγοθϊ που περνούςαν ο Tariq και οι φύλοι του και δηλώνει πώσ ο
Tariq τη χρειϊζεται να δεύξει υποςτόριξη προσ το μϋροσ του
 Σο διαδύκτυο εύναι ο χώροσ, όπου οι νϋοι μπορούν ριζοςπαςτικοποιηθούν και να
παρακινηθούν να αναλϊβουν δρϊςη. Παρϊδειγμα ςτο βύντεο: η Jas και η Charlotte
ςχεδιϊζουν τη μετακόμιςό τουσ ςτο εξωτερικό, όπου θα ςυμπρϊξουν με τον Tariq και τουσ
φύλουσ του.
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1.4. Σϋςςερισ μορφϋσ ριζοςπαςτικοπούηςησ – εξτρεμιςμού
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5: Αναζότηςη και ςυλλογό πληροφοριών ςχετικϊ με βύαιεσ εξτρεμιςτικϋσ
40’

ομϊδεσ

Ο εκπαιδευτόσ χωρύζει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ομϊδεσ των δύο ό των τριών ατόμων. Η
δουλειϊ τησ κϊθε ομϊδασ εύναι να κϊνει μια ςύντομη παρουςύαςη με θϋμα μια εξτρεμιςτικό
ομϊδα ό ϋνα εξτρεμιςτικό κύνημα.

Οδηγύεσ για τη δραςτηριότητα «ΕΞΣΡΕΜΙΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ»
Κϊθε ομϊδα επιλϋγει μια διαφορετικό μορφό εξτρεμιςτικόσ οργϊνωςησ ωσ το θϋμα τησ
παρουςύαςησ τησ. Ο εκπαιδευτόσ ϋχει τισ ακόλουθεσ τϋςςερισ λύςτεσ με εξτρεμιςτικϋσ
οργανώςεισ ό κινόματα.
 Παραδεύγματα ακροδεξιών εξτρεμιςτικών ομϊδων και κινημϊτων
ΚΟΤ ΚΛΟΤΞ ΚΛΑΝ, CHURCH OF THE CREATOR, HERITAGE FRONT (HF), ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΙΜΗ
(BLOOD & HONOUR), COMBAT 18 (C18), ΦΡΤΗ ΑΤΓΗ, HAMMERSKINS NATION, ARYAN
GUARD, ΚΙΝΗΜΑ ΣΩΝ ΚΙΝΦΕΝΣ (SKINHEAD MOVEMENT)
 Παραδεύγματα ακροαριςτερών εξτρεμιςτικών ομϊδων και κινημϊτων
ANONYMOUS, ΜΑΤΡΟ ΜΠΛΟΚ (BLACK BLOC), ΑΝΑΡΦΙΜΟ, ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΦΙΚΟΙ
ΚΙΝΦΕΝΣ (RASH), INTERNATIONALIST RESISTANCE (IR), SKINHEADS AGAINST RACIAL
PREJUDICE (SHARP)
 Παραδεύγματα μεμονωμϋνων εξτρεμιςτικών ομϊδων και κινημϊτων
ΜΕΣΩΠΟ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΩΝ ΖΩΩΝ (ALF), ΜΕΣΩΠΟ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΓΗ (ELF),
FREEMEN ON THE LAND
 Παραδεύγματα πολιτικοθρηςκευτικών εξτρεμιςτικών ομϊδων και κινημϊτων
ΑΛ ΚΑΙΝΣΑ, ΑΛ-ΑΜΠΑΜΠ, ΑΟΤΜ ΙΝΡΙΚΙΟ (AUM), ΜΠΟΚΟ ΦΑΡΑΜ, ΦΑΜΑ, ΦΕΖΜΠΟΛΑΦ,
ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΣΙΚΟ ΜΕΣΩΠΟ ΣΩΝ ΣΙΓΡΕΩΝ ΣΑΜΙΛ (LTTE), MANMASI NATIONAL
CHRISTIAN ARMY, ΣΑΛΙΜΠΑΝ
Οι παρουςιϊςεισ πρϋπει να περιλαμβϊνουν βαςικϋσ πληροφορύεσ για την εξτρεμιςτικό
οργϊνωςη, καθώσ και πληροφορύεσ για τισ παρϊνομεσ ό βύαιεσ δραςτηριότητεσ τησ. Ο
εκπαιδευτόσ μπορεύ να αναφερθεύ ςε ϋνα παρϊδειγμα αναφορικϊ με τισ πληροφορύεσ που θα
πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςτισ παρουςιϊςεισ.

Ένα παρϊδειγμα παρουςύαςησ
Η ονομαςύα τησ εξτρεμιςτικόσ οργϊνωςησ: ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΙΜΗ (BLOOD & HONOUR)
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Βαςικϋσ πληροφορύεσ: Η οργϊνωςη «Αύμα και Σιμό» εύναι γνωςτό ωσ ϋνα δύκτυο για τη
προώθηςη νεοναζιςτικόσ μουςικόσ. Σο όνομα «Αύμα και Σιμό» εύναι το ύδιο με το ςύνθημα τησ
Νεολαύασ του Φύτλερ, “Blut und Ehre” (Αύμα και Σιμό). Ο ιδρυτόσ τησ ομϊδασ, Ian Stuart
Donaldson, όταν ο τραγουδιςτόσ και επικεφαλόσ του Βρετανικού, ακροδεξιού
ςυγκροτόματοσ ροκ μουςικόσ Skrewdriver, ο οπούοσ υποςτόριζε νεοναζιςτικϋσ πεποιθόςεισ.
Αν και ο Donaldson πϋθανε το 1993, χαύρει ακόμη ςεβαςμού από τα μϋλη τησ οργϊνωςησ. Η
ομϊδα «Αύμα και Σιμό» εκδύδει ϋνα περιοδικό, το οπούο προωθεύ το νεοναζιςμό μϋςω
ςυνεντεύξεων με ακροδεξιϊ μουςικϊ ςυγκροτόματα και τησ προώθηςησ ςυναυλιών
μουςικών ςυγκροτημϊτων με θϋμα τη «λευκό δύναμη». Η οργϊνωςη «Αύμα και Σιμό» ϋχει
επύςημα παραρτόματα ςε περύπου εύκοςι χώρεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου τησ Μεγϊλησ
Βρετανύασ, των Ηνωμϋνων Πολιτειών Αμερικόσ, του Βελγύου, τησ Γαλλύασ και τησ Ιςπανύασ.
Παρϊνομεσ ό βύαιεσ δραςτηριότητεσ: Σα διϊφορα παραρτόματα τησ ομϊδασ «Αύμα και
Σιμό» οργανώνουν ςυναυλύεσ και διαδηλώςεισ υπϋρ τησ «Λευκόσ Τπερηφϊνειασ», οι οπούεσ
ςυγκεντρώνουν ςκύνχεντσ, καθώσ και ϊλλουσ υποςτηρικτϋσ του νεοναζιςμού. Πολλϋσ πρϊξεισ
βύασ καταλογύζονται ςε μϋλη που ςχετύζονται με την ομϊδα. Για παρϊδειγμα, το 2012 ςτη
Βρετανικό Κολομβύα δύο μϋλη τησ ομϊδασ κατηγορόθηκαν για τη διϊπραξη εγκλόματοσ
μύςουσ και βιαιοπραγύασ ςε βϊροσ ενόσ πολύτη με καταγωγό από τισ Υιλιππύνεσ.
Οι ομϊδεσ θα παρουςιϊςουν ςτη ςυνϋχεια, ςε ςυνδυαςμό με τη ςχετικό μορφό εξτρεμιςμού.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6: Ακροδεξιόσ Εξτρεμιςμόσ
20’
Ο εκπαιδευτόσ παρουςιϊζει τισ ακόλουθεσ πληροφορύεσ με θϋμα τον ακροδεξιό εξτρεμιςμό.
Ακολούθωσ, η ομϊδα εκπαιδευομϋνων παρουςιϊζει ϋνα ςυγκεκριμϋνο παρϊδειγμα μιασ
ακροδεξιϊσ εξτρεμιςτικόσ ομϊδασ.
Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον Ακροδεξιό Εξτρεμιςμό
Αποτελεύ μια μορφό ριζοςπαςτικοπούηςησ, η οπούα ςυνδϋεται με το φαςιςμό, το ρατςιςμό,
την υπεροχό και τον υπερεθνικιςμό. Αυτό η μορφό ριζοςπαςτικοπούηςησ χαρακτηρύζεται
από τη βύαιη υπερϊςπιςη τησ φυλετικόσ, τησ εθνοτικόσ ό τησ «ψευδοεθνικόσ» ταυτότητασ
και ςχετύζεται με την εκδόλωςη ακραύασ εχθρότητασ προσ τισ αρχϋσ του κρϊτουσ, τισ
μειονότητεσ, τουσ μετανϊςτεσ ό αριςτερϋσ πολιτικϋσ ομϊδεσ.
Οι ομϊδεσ αυτϋσ ςυνόθωσ δεν ϋχουν πολλϊ μϋλη και τα μϋλη ςυχνϊ αλλϊζουν ομϊδεσ ό
ανόκουν ςε διϊφορεσ ομϊδεσ ταυτόχρονα. Όταν δημιουργούνται νϋεσ ομϊδεσ, δε ςημαύνει
απαραύτητα, ότι εντϊςςονται νϋα μϋλη. Οι ακροδεξιϋσ ομϊδεσ, των οπούων ςυχνϊ ηγούνται
χαριςματικού αρχηγού, μπορεύ να εύναι βραχυχρόνιεσ ό να αποτελούν ϋνα προςωπεύο. Ο
ακροδεξιόσ εξτρεμιςμόσ περιλαμβϊνει μια μεγϊλο, χαλαρό, ετερογενϋσ φϊςμα ομϊδων και
ατόμων που ενςτερνύζονται μια ευρεύα παραπόνων και θϋςεων. Οριςμϋνεσ φορϋσ οι ομϊδεσ
αυτϋσ ςυγκρούονται μεταξύ τουσ. Σα μϋλη χρηςιμοποιούν διϊφορα ςύμβολα, προερχόμενα
από την ακροδεξιϊ ιδεολογύα, ώςτε να προςδιορύςουν τη προςχώρηςη τουσ ςε μια ομϊδα. Σα
ςύμβολα μπορεύ να εμφανύζονται ςτο ρουχιςμό, ςε τατουϊζ και ςε γκρϊφιτι. υγκεκριμϋνεσ
μη λεκτικϋσ χειρονομύεσ, οι οπούεσ επύςησ μπορεύ να υποδηλώνουν τη ςυςχϋτιςη με μια
ομϊδα, εύναι, για παρϊδειγμα, ο ναζιςτικόσ χαιρετιςμόσ.
Παραδεύγματα ακροδεξιών εξτρεμιςτικών ομϊδων και κινημϊτων
ΚΟΤ ΚΛΟΤΞ ΚΛΑΝ, CHURCH OF THE CREATOR, HERITAGE FRONT (HF), ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΙΜΗ
(BLOOD & HONOUR), COMBAT 18 (C18), ΦΡΤΗ ΑΤΓΗ, HAMMERSKINS NATION, ARYAN
GUARD, ΚΙΝΗΜΑ ΣΩΝ ΚΙΝΦΕΝΣ (SKINHEAD MOVEMENT)
Ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να εκτιμόςει τισ προςπϊθειεσ που κατϋβαλε η κϊθε ομϊδα ςτη
προετοιμαςύα τησ παρουςύαςησ. Μπορεύ να τουσ προςφϋρει μια επιβρϊβευςη, η οπούα θα
ςυμβϊλει ςτην ύπαρξη μιασ ευχϊριςτησ διϊθεςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ κατϊρτιςησ.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 7: Ακροαριςτερόσ Εξτρεμιςμόσ
20’
Ο εκπαιδευτόσ παρουςιϊζει τισ ακόλουθεσ πληροφορύεσ με θϋμα τον ακροαριςτερό
εξτρεμιςμό. Ακολούθωσ, η ομϊδα εκπαιδευομϋνων παρουςιϊζει ϋνα ςυγκεκριμϋνο
παρϊδειγμα μιασ ακροαριςτερόσ εξτρεμιςτικόσ ομϊδασ.
Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον Ακροαριςτερό Εξτρεμιςμό
Αποτελεύ μια μορφό ριζοςπαςτικοπούηςησ, η οπούα επικεντρώνεται κατϊ κύριο λόγο ςε
απαιτόςεισ κατϊ του καπιταλιςμού και εκκλόςεισ για το μεταςχηματιςμό των πολιτικών
ςυςτημϊτων, τα οπούα θεωρούνται υπεύθυνα για τη δημιουργύα κοινωνικών ανιςοτότων. Οι
ομϊδεσ δύνανται να χρηςιμοποιόςουν βύαια μϋςα. Οι ομϊδεσ περιλαμβϊνουν τουσ
αναρχικούσ, τουσ μαοώςτϋσ, τουσ τροτςκιςτϋσ και τουσ μαρξιςτϋσ- λενινιςτϋσ.
Ο ακροαριςτερόσ εξτρεμιςμόσ εύναι ϋνα ευρύ πολιτικό κύνημα, το οπούο ςυμμερύζεται πολλϋσ
πεποιθόςεισ που απορρύπτουν το καπιταλιςμό, τη δημοκρατύα, τον ιμπεριαλιςμό και τη
ςτρατοκρατύα. Αυτϋσ οι ακραύεσ αντιλόψεισ, ςτϊςεισ και θϋςεισ προωθούν οριςμϋνεσ φορϋσ
τη βύα, ςυχνϊ ϋναντι των αρχών, και οδηγούν ακόμη και ςε τρομοκρατικϋσ ενϋργειεσ. Ο
ακροαριςτερόσ εξτρεμιςμόσ εμπνϋεται από τισ ριζοςπαςτικϋσ ερμηνεύεσ διαφόρων θεωριών
όπωσ εύναι ο Μαοώςμόσ, ο Σροτςκιςμόσ, ο Καςτριςμόσ και ο Μαρξιςμόσ-Λενινιςμόσ. ε
αντύθεςη με τουσ ακροδεξιούσ εξτρεμιςτϋσ, οι ακροαριςτερού εξτρεμιςτϋσ τεύνουν να εύναι πιο
διακριτικού: δε χρηςιμοποιούν τόςα ςύμβολα, ςυνόθωσ μόνο το λογότυπό τουσ.
Παραδεύγματα ακροαριςτερών εξτρεμιςτικών ομϊδων και κινημϊτων:
ANONYMOUS, ΜΑΤΡΟ ΜΠΛΟΚ (BLACK BLOC), ΑΝΑΡΦΙΜΟ, ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΦΙΚΟΙ
ΚΙΝΦΕΝΣ (RASH), INTERNATIONALIST RESISTANCE (IR), SKINHEADS AGAINST RACIAL
PREJUDICE (SHARP)
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 8: Μεμονωμϋνοσ Εξτρεμιςμόσ
20’
Ο εκπαιδευτόσ παρουςιϊζει τισ ακόλουθεσ πληροφορύεσ με θϋμα το μεμονωμϋνο εξτρεμιςμό.
Ακολούθωσ, η ομϊδα εκπαιδευομϋνων παρουςιϊζει ϋνα ςυγκεκριμϋνο παρϊδειγμα μιασ
μεμονωμϋνησ εξτρεμιςτικόσ ομϊδασ.
Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον Μεμονωμϋνο Εξτρεμιςμό
Η κατηγορύα αυτό ςυμπεριλαμβϊνει τισ ομϊδεσ που δε ςυνδϋονται ούτε με τον ακροαριςτερό
εξτρεμιςμό, ούτε με τον ακροδεξιό εξτρεμιςμό. Σο βαςικό κύνητρο τησ υφιςτϊμενησ μορφόσ
ριζοςπαςτικοπούηςησ αποτελεύ ϋνα μόνο ζότημα. Η κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνει για
παρϊδειγμα, ριζοςπαςτικϋσ περιβαλλοντικϋσ ομϊδεσ ό οργανώςεισ για τα δικαιώματα των
ζώων, εξτρεμιςτϋσ κατϊ τησ ϊμβλωςησ, ςυγκεκριμϋνα κινόματα κατϊ των ομοφυλοφύλων και
του φεμινιςμού, καθώσ και προςωπο-κεντρικϊ ό ανεξϊρτητα εξτρεμιςτικϊ κινόματα, τα
οπούα χρηςιμοποιούν βύα. Επύςησ, οι μαζικού δολοφόνοι, των οπούων τα κύνητρα εύναι εν μϋρει
ό εξολοκλόρου ιδεολογικϊ, μπορεύ να ςυμπεριληφθούν ςτη κατηγορύα αυτό.
Παραδεύγματα μεμονωμϋνων εξτρεμιςτικών ομϊδων και κινημϊτων
ΜΕΣΩΠΟ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΩΝ ΖΩΩΝ (ALF), ΜΕΣΩΠΟ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΓΗ (ELF),
FREEMEN ON THE LAND
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 9: Πολιτικοθρηςκευτικόσ Εξτρεμιςμόσ

20’

Ο εκπαιδευτόσ παρουςιϊζει τισ ακόλουθεσ πληροφορύεσ με θϋμα το πολιτικοθρηςκευτικό
εξτρεμιςμό. Ακολούθωσ, η ομϊδα εκπαιδευομϋνων παρουςιϊζει ϋνα ςυγκεκριμϋνο
παρϊδειγμα μιασ πολιτικοθρηςκευτικόσ εξτρεμιςτικόσ ομϊδασ.
Πληροφορύεσ ςχετικϊ με το Πολιτικοθρηςκευτικό Εξτρεμιςμό
Μια μορφό ριζοςπαςτικοπούηςησ, η οπούα οδηγεύ ςε βύα που ςυνδϋεται με μια πολιτικό
ερμηνεύα τησ θρηςκεύασ. Αυτό το εύδοσ βύαιησ ριζοςπαςτικοπούηςησ μπορεύ να προκύψει ςε
κϊθε θρόςκευμα. Οι «θρηςκευτικού τρομοκρϊτεσ» ςυχνϊ εύναι πρόθυμοι να διαπρϊξουν φόβο,
διότι πιςτεύουν, ότι υπηρετούν το Θεό. Δεν εκφρϊζουν τη ςυμπϊθειϊ τουσ προσ τα θύματα,
καθώσ τα θεωρούν εχθρούσ του Θεού. Θυςιϊζουν πρόθυμα τη ζωό τουσ, καθώσ αναμϋνουν
τερϊςτιεσ ανταμοιβϋσ ςτη μετϊ θϊνατο ζωό.
Παραδεύγματα πολιτικοθρηςκευτικών εξτρεμιςτικών ομϊδων και κινημϊτων
ΑΛ ΚΑΙΝΣΑ, ΑΛ-ΑΜΠΑΜΠ, ΑΟΤΜ ΙΝΡΙΚΙΟ (AUM), ΜΠΟΚΟ ΦΑΡΑΜ, ΦΑΜΑ, ΦΕΖΜΠΟΛΑΦ,
ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΣΙΚΟ ΜΕΣΩΠΟ ΣΩΝ ΣΙΓΡΕΩΝ ΣΑΜΙΛ (LTTE), MANMASI NATIONAL
CHRISTIAN ARMY, ΣΑΛΙΜΠΑΝ
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ΕΝΟΣΗΣΑ 2: Ενδυναμώνοντασ ςασ ωσ Εκπαιδευτικό
2.1 Πώσ μπορεύτε να διαδραματύςετε ϋναν ενεργό ρόλο αναφορικϊ με το
κύνδυνο ριζοςπαςτικοπούηςησ των νϋων.
2.2 Πώσ μπορεύτε να αναγνωρύζετε τα διϊφορα ςημϊδια τησ
«ριζοςπαςτικοπούηςησ, η οπούα οδηγεύ ςτη βύα».
2.3 Πώσ μπορεύτε να εφαρμόςετε το επαγγελματικό εργαλεύο «Βαρόμετρο
υμπεριφορϊσ».
ΣΟΦΟ ΣΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Η ενότητα ϋχει ωσ ςτόχο να ενθαρρύνει τουσ εκπαιδευτικούσ να
διαδραματύζουν ϋνα πιο ενεργό ρόλο αναφορικϊ με το κύνδυνο ριζοςπαςτικοπούηςησ των
νϋων. Επύςησ, οι εκπαιδευτικού θα εύναι ςε θϋςη να χρηςιμοποιούν το επαγγελματικό
εργαλεύο «Βαρόμετρο υμπεριφορϊσ».
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΦΟΙ:
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ενότητασ, οι εκπαιδευόμενοι θα εύναι ςε θϋςη να:
1. Διαδραματύζουν ϋναν πιο ενεργό ρόλο αναφορικϊ με το κύνδυνο
ριζοςπαςτικοπούηςησ των νϋων.
2. Αναγνωρύζουν τα διϊφορα ςημϊδια τησ «ριζοςπαςτικοπούηςησ, η οπούα οδηγεύ ςτη
βύα».
3. Εφαρμόζουν το επαγγελματικό εργαλεύο «Βαρόμετρο υμπεριφορϊσ».
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ:
Δραςτηριότητεσ:

Περιγραφό:

Πόροι:

Εξοπλιςμόσ

1. Η ευθύνη των
εκπαιδευτικών
πρώτησ γραμμόσ ςτο
τομϋα τησ
ριζοςπαςτικοπούηςησ
των νϋων

Ο εκπαιδευτόσ
παρουςιϊζει διϊφορεσ
ερωτόςεισ, ώςτε να
αρχύςει μια ςυζότηςη
γύρω από το θϋμα αυτό.
Οι εκπαιδευόμενοι κϊνουν
διϊλογο.

Οι οδηγύεσ για τη
δραςτηριότητα
«υζότηςη
αναφορικϊ με την
ευθύνη των
εκπαιδευτικών»
ακολουθούν μετϊ το
πύνακα αυτό.

Διϊγραμμα
παρουςύαςησ

2. Βαρόμετρο
υμπεριφορϊσ- Πώσ να
αναγνωρύζετε
ςυμπεριφορϋσ
ριζοςπαςτικοπούηςησ,
οι οπούεσ οδηγούν ςτη
βύα

Ο εκπαιδευτόσ
παρουςιϊζει το
«Βαρόμετρο
υμπεριφορϊσ», ϋνα
πρακτικό και προηγμϋνο
εργαλεύο για το
προςδιοριςμό τησ
«ριζοςπαςτικοπούηςησ, η

Οι οδηγύεσ για το
εργαλεύο
«Βαρόμετρο
υμπεριφορϊσ», οι
οπούεσ
προετοιμϊςτηκαν
από τον οργανιςμό
CPRLV, ακολουθούν
μετϊ το πύνακα αυτό.

Υορητού
υπολογιςτϋσ

οπούα οδηγεύ ςτη βύα».

Λόφθηκε μϋςω του
ςυνδϋςμου:
https://inforadical.org/en/preve
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Φρόνο
σ
40’

Μαρκαδόροι

Ένα αντύγραφο
του εργαλεύου

«Βαρόμετρο
υμπεριφορϊσ»
για τον κϊθε
εκπαιδευόμενο

20’

ntion-en/tools/
ύντομο διϊλειμμα
3. Πώσ να
χρηςιμοποιεύτε το

«Βαρόμετρο
υμπεριφορϊσ» ςτη
πρϊξη

5’
Οι εκπαιδευόμενοι
μαθαύνουν πώσ να
χρηςιμοποιούν το
εργαλεύο αυτό ςτη πρϊξη.

Μεταφορτώςιμη
ϋκδοςη του
εργαλεύου
«Βαρόμετρο
υμπεριφορϊσ» ςτο
https://inforadical.org/en/preve
ntion-en/tools/

Ένα αντύγραφο
του εργαλεύου

«Βαρόμετρο
υμπεριφορϊσ»
για τον κϊθε
εκπαιδευόμενο

Διϊλειμμα
4. Εξϋταςη των
αποκτηθϋντων
δεξιοτότων και
γνώςεων
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60’

15’
Ο εκπαιδευτόσ αναθϋτει
καθόκοντα ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ, τα
οπούα επιβεβαιώνουν την
απόκτηςη δεξιοτότων και
γνώςεων, καθώσ και την
επύτευξη των
μαθηςιακών ςτόχων του
κϊθε μαθόματοσ.

18/67
Sivu

Σο ςύνολο των
καθηκόντων
ακολουθεύ μετϊ το
πύνακα αυτό.

Διϊγραμμα
παρουςύαςησ
Μαρκαδόροι

30’

2.1 Διαδραματύζοντασ ϋνα ενεργό ρόλο αναφορικϊ με το
κύνδυνο ριζοςπαςτικοπούηςησ των νϋων.
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1: Η ευθύνη των εκπαιδευτικών πρώτησ γραμμόσ ςτο τομϋα τησ
40’

ριζοςπαςτικοπούηςησ των νϋων

Οδηγύεσ για τη δραςτηριότητα «ςυζότηςη αναφορικϊ με την ευθύνη των
εκπαιδευτικών»
Ο εκπαιδευτόσ παρουςιϊζει τισ ακόλουθεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ευθύνη των
εκπαιδευτικών πρώτησ γραμμόσ.
Όταν λαμβϊνει χώρα μια τραγωδύα, η οπούα ςυνδϋεται με τη ριζοςπαςτικοπούηςη ό τη
τρομοκρατύα, προκύπτει ότι υπόρχαν προειδοποιητικϋσ ενδεύξεισ προτού ςυμβεύ η τραγωδύα.
Η ριζοςπαςτικοπούηςη εύναι μια χρονοβόρα διαδικαςύα. Σα ϊτομα που περιβϊλλουν το
θιγόμενο πρόςωπο, μπορούν να αντιληφθούν και να παρατηρόςουν τισ αλλαγϋσ και τισ
ενδεύξεισ. Δυςτυχώσ, οι ϊνθρωποι μπορεύ να αιςθϊνονται αρκετϊ βολεμϋνοι και να μη θϋλουν
να αναμιχθούν ςε προβληματικϋσ καταςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ. Μετϊ τη τραγωδύα, οι
γονεύσ κατηγορούν τουσ δαςκϊλουσ και τουσ θεςμούσ και αντιςτρόφωσ. Η αςτυνομύα θα
ιςχυριςτεύ, ότι υπόρχαν ελλιπό ό καθόλου ςτοιχεύα αναφορικϊ με το κύνδυνο μιασ βύαιησ
ενϋργειασ. Αν και η ιδεολογύα, τα κύνητρα, οι πολιτικϋσ και οι θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ
διαφϋρουν μεταξύ των τρομοκρατών, ϋχουν ϋνα κοινό: πϊντα περνούν μϋςα από τα ςτϊδια
τησ ριζοςπαςτικοπούηςησ και του ςχεδιαςμού των βύαιων ενεργειών τουσ. Κατϊ τη διϊρκεια
τησ διαδικαςύασ αυτόσ, οι ενδεύξεισ μπορεύ να τύχουν παρατόρηςησ από τουσ φύλουσ, τουσ
ςυγγενεύσ, τουσ εκπαιδευτικούσ και από ϊλλουσ ενδιαφερόμενουσ φορεύσ. Η ϋγκαιρη και
ενδεδειγμϋνη αναφορϊ των απειλών μπορεύ να κϊνει τη διαφορϊ μεταξύ ζωόσ και θανϊτου
για τα πιθανϊ θύματα.
Ωσ εκπαιδευτικού που εργϊζεςτε με τη νεολαύα, ϋχετε κϊποιο μερύδιο ευθύνησ αναφορικϊ με
την ανατροφό και τη ςυμπεριφορϊ των νϋων. Η ανθρώπινη κοινωνύα αναμϋνει από εςϊσ να
αντιληφθεύτε τα προειδοποιητικϊ ςόματα για επικύνδυνεσ διαδικαςύεσ, όπωσ ο εκφοβιςμόσ, η
τοξικομανύα ό η ριζοςπαςτικοπούηςη, η οπούα οδηγεύ ςτη βύα. Σο κοινό αναμϋνει, ότι δε θα
αγνοόςετε τα προειδοποιητικϊ ςόματα. Για παρϊδειγμα, ϋνασ δϊςκαλοσ θα πρϋπει να
προςϋξει, πότε ϋνασ μαθητόσ ϋρχεται επανειλημμϋνα ςτο ςχολεύο υπό την επόρεια
ναρκωτικών, και πότε ο εθιςμόσ του εκδηλώνεται ςτη ςυμπεριφορϊ του μαθητό. Υυςικϊ, ο
δϊςκαλοσ μπορεύ να τον αγνοόςει, αλλϊ αυτό δε θα όταν ςωςτό. Αφού ςυμβεύ κϊτι ςοβαρό,
οι ςυμμαθητϋσ και τα ϊτομα τριγύρω του θα πουν, ότι τα ςυμπτώματα όταν ορατϊ και κανεύσ
δεν ϋκανε τύποτα.
Ενόψει του κινδύνου τησ ριζοςπαςτικοπούηςησ που οδηγεύ ςτη βύα, ο καθϋνασ από εμϊσ ϋχει
ϋνα ρόλο να διαδραματύςει. Θα πρϋπει να ϋχουμε επύγνωςη, ότι εύναι πιθανό κϊποιοι μαθητϋσ
να ριζοςπαςτικοποιηθούν προσ τη βύα. Η καλύτερη ενημϋρωςη, η καλύτερη κατανόηςη και
γνώςη των διαθϋςιμων πόρων μπορούν να μασ βοηθόςουν να εξοπλιςτούμε καλύτερα για να
αντιμετωπύςουμε τη κατϊςταςη.
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Ο εκπαιδευτόσ γρϊφει τισ ακόλουθεσ ερωτόςεισ ςτο διϊγραμμα παρουςύαςησ. Οι
εκπαιδευόμενοι ςυζητούν με θϋμα τισ ερωτόςεισ.
 ε ποιο βαθμό αιςθϊνεςτε ικανού να ανιχνεύετε τισ προειδοποιητικϋσ ενδεύξεισ τησ
ριζοςπαςτικοπούηςησ, η οπούα οδηγεύ ςτη βύα;
 Ποια εργαλεύα χρηςιμοποιεύτε για την ανύχνευςη των προειδοποιητικών ενδεύξεων τησ
επικύνδυνησ ριζοςπαςτικοπούηςησ;
 Σι ευθύνη φϋρει η οικογϋνεια; Σι ευθύνη φϋρουν οι εκπαιδευτικού;
 Πρϋπει να εκπαιδεύονται ςτο τομϋα αυτό οι εκπαιδευτικού;

2.2 Αναγνωρύζοντασ ςυμπεριφορϋσ, οι οπούεσ οδηγούν ςτη βύα
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2: Πώσ να αναγνωρύζετε τη ριζοςπαςτικοπούηςη, η οπούα οδηγεύ
ςτη βύα

20’

Η καναδικό μη κερδοςκοπικό οργϊνωςη CPRLV ϋχει δημιουργόςει ϋνα πολύ καλό και
πρακτικό εργαλεύο, αποκαλούμενο ωσ το «Βαρόμετρο υμπεριφορϊσ». Σο εργαλεύο αυτό μασ
βοηθϊ ςτην αναγνώριςη ριζοςπαςτικοποιημϋνων ςυμπεριφορών, οι οπούεσ οδηγούν ςτη βύα.
Ο εκπαιδευτόσ εκτυπώνει ϋνα αντύτυπο του εργαλεύου «Βαρόμετρο υμπεριφορϊσ» για το
κϊθε ςυμμετϋχοντα. τα ακόλουθα μϋρη του μαθόματοσ, ο ςτόχοσ εύναι να κατανοόςετε το
εργαλεύο και να μϊθετε να το χρηςιμοποιεύτε ςτη πρϊξη.
Πληροφορύεσ ςχετικϊ με το «Βαρόμετρο υμπεριφορϊσ», οι οπούεσ προετοιμϊςτηκαν
από τον οργανιςμό CPRLV (Centre for the Prevention of Radicalisation Leading to
Violence).
Η πραγματοπούηςη μια ϋγκαιρησ παρϋμβαςησ με ϋνα ριζοςπαςτικοποιημϋνο ϊτομο ό με
ϊτομα, που βρύςκονται ςτη διαδικαςύα ριζοςπαςτικοπούηςησ, καθώσ και η επαγρύπνηςη
αναφορικϊ με τη ριζοςπαςτικοπούηςη, θϋτουν ϋνα μοναδικό κεφαλαιώδεσ πρόβλημα, τόςο
για το ευρύ κοινό, όςο και για τουσ εργαζόμενουσ πρώτησ γραμμόσ, όπωσ τουσ δαςκϊλουσ,
τουσ ψυχολόγουσ, τισ οικογϋνειεσ, τουσ κοινωνικούσ λειτουργούσ και τουσ αςτυνομικούσ.
Καθώσ το θϋμα εγεύρει εντεινόμενεσ ανηςυχύεσ, πολλϊ ϊτομα αιςθϊνονται ολοϋνα και πιο
επιτακτικό την ανϊγκη κατανόηςησ και πρόληψησ τησ ριζοςπαςτικοπούηςησ. Ωςτόςο, για να
κατανοόςουν καλύτερα το φαινόμενο, χρειϊζονται ςυναφεύσ πληροφορύεσ και οδηγούσ
προςαρμοςμϋνουσ ςτισ ανϊγκεσ τουσ. Για το ςκοπό αυτό, η οργϊνωςη CPRLV ανϋπτυξε το
«Βαρόμετρο υμπεριφορϊσ».
Σο Βαρόμετρο εύναι ϋνα εκπαιδευτικό εργαλεύο και ϋνα εργαλεύο ευαιςθητοπούηςησ, το οπούο
αναπτύχθηκε με βϊςη πολυϊριθμεσ ακαδημαώκϋσ ϋρευνεσ και πραγματικϋσ περιπτώςεισ
ριζοςπαςτικοπούηςησ, ςτισ οπούεσ ενεπλϊκει το CPRLV. Σα προειδοποιητικϊ ςόματα, τα
οπούα παρατηρούνται πιο ςυχνϊ και που θα πρϋπει να προςϋξετε ςε περιπτώςεισ
ριζοςπαςτικοπούηςησ, η οπούα οδηγεύ ςτη βύα, προςδιορύςτηκαν μϋςω τησ ςυγκεύμενησ
ανϊλυςησ. Όςο πιο ςύντομα αναληφθεύ δρϊςη για την ανϊςχεςη τησ διαδικαςύασ
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ριζοςπαςτικοπούηςησ, τόςο πιο μεγϊλεσ πιθανότητεσ υπϊρχουν να αναχαιτιςτεύ ό ακόμη και
να αντιςτραφεύ. Άλλεσ ςυμπεριφορϋσ, οι οπούεσ ςυχνϊ εκλαμβϊνονται εςφαλμϋνα ωσ
προειδοποιητικϊ ςόματα ριζοςπαςτικοπούηςησ, ϋχουν επύςησ ςυμπεριληφθεύ ςτο βαρόμετρο,
για τη αποςαφόνιςη οποιωνδόποτε εςφαλμϋνων αντιλόψεων.
Σο βαρόμετρο χωρύζεται ςε τϋςςερισ κατηγορύεσ ςυμπεριφορών, με βϊςη το βαθμό
ςοβαρότητασ: αςόμαντεσ, όςεσ προκαλούν προβληματιςμό, ανηςυχητικϋσ, προκαλούν
πανικό. Σο πλεονϋκτημα τουσ ςυςτόματοσ αυτού, εύναι ότι παρϋχει μια γρόγορη και απλό
οπτικό αναπαρϊςταςη των παρατηρούμενων ςυμπεριφορών, ενώ ταυτόχρονα βοηθϊ ςτην
αύξηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ αναφορικϊ με τισ ςυμπεριφορϋσ που αποτελούν ςημαντικϋσ
ενδεύξεισ ριζοςπαςτικοπούηςησ. Για παρϊδειγμα, η ϋκφραςη τησ ταυτότητασ ενόσ ατόμου
μϋςω ςυγκεκριμϋνων οπτικών ςημϊτων θεωρεύται μια αςόμαντη ςυμπεριφορϊ. Από την
ϊλλη, οι ϋντονεσ ενδεύξεισ περύ ριζοςπαςτικοπούηςησ μπορεύ να υποβαθμιςτούν ό να
παρεξηγηθούν. Για παρϊδειγμα, αν ϋνα ϊτομο αρχύζει να ςχολιϊςει με τρόπο απϊνθρωπο
ϊλλεσ ομϊδεσ ατόμων, αυτό μπορεύ να προκαλϋςει προβληματιςμό.
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2.3 Εφαρμόζοντασ το «Βαρόμετρο υμπεριφορϊσ» ςτη πρϊξη
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3: Πώσ να χρηςιμοποιεύτε το «Βαρόμετρο
υμπεριφορϊσ» ςτη πρϊξη

60’

Ο εκπαιδευτόσ και οι εκπαιδευόμενοι λαμβϊνουν ςυμβουλϋσ αναφορικϊ με την ορθό χρόςη
του «Βαρομϋτρου υμπεριφορϊσ». Ακολούθωσ, θα κοιτϊξουν ςυγκεκριμϋνα εύδη
ςυμπεριφορών, τα οπούα χωρύζονται ςε τϋςςερα τμόματα.
Περιγραφό των τεςςϊρων τμημϊτων από το Κϋντρο για τη Πρόληψη τησ
Ριζοςπαςτικοπούηςησ, η οπούα Οδηγεύ ςτη Βύα (CPRLV)

Σα τμόματα αυτϊ διαχωρύζονται από το CPRLV, όπωσ ακολουθούν πιο κϊτω:
 Αςόμαντη υμπεριφορϊ- η κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνει μια ςειρϊ ςυμπεριφορών, οι
οπούεσ ςυνδϋονται με διϊφορεσ μορφϋσ πολιτικόσ, θρηςκευτικόσ ό κοινοτικόσ ςυμμετοχόσ
που χαρακτηρύζονται από ειρηνικϋσ δρϊςεισ και δημοκρατικϊ μϋςα ϋκφραςησ.
 υμπεριφορϊ που προκαλεύ Προβληματιςμό- η κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνει ατομικϋσ
ςυμπεριφορϋσ, οι οπούεσ επιβεβαιώνουν τη προςωπικό παρακμό. Επύςησ, περιλαμβϊνει
ςυμπεριφορϋσ, οι οπούεσ αντιπροςωπεύουν ϋνα ςυνεχό και αύξοντα αυτοπροςδιοριςμό με
βϊςη ϋνα ςκοπό ό μια ιδεολογύα που οδηγεύ το ϊτομο να αλλϊξει ςημαντικϊ τη
ςυμπεριφορϊ του/τησ.
 Ανηςυχητικό υμπεριφορϊ- η κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνει ςυμπεριφορϋσ, οι οπούεσ
μπορούν να ςυνδεθούν με την ϋναρξη τησ ςυμμετοχόσ του ατόμου ςε μια ριζοςπαςτικό
διαδικαςύα. Φαρακτηρύζεται από μια οξεύα ϋλλειψη εμπιςτοςύνησ προσ τον ϋξω κόςμο,
καθώσ και από απόψεισ που ςτη πλειονότητα τουσ δικαιολογούν τη χρόςη βύασ για την
επύτευξη ςτόχων ό για την εκπλόρωςη ενόσ ςκοπού.
 υμπεριφορϊ που προκαλεύ πανικό- η κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνει ποικύλεσ
ςυμπεριφορϋσ, οι οπούεσ επιβεβαιώνουν μια αποκλειςτικό και δογματικό αφοςύωςη ςε μια
ιδεολογύα ό ςε ϋνα ςκοπό, ο οπούοσ οδηγεύ το ϊτομο ςτην αντύληψη, ότι η βύα αποτελεύ το
μόνο νόμιμο και ϋγκυρο μϋςο δρϊςησ.
Καθώσ διαβϊζετε τισ τϋςςερισ αυτϋσ κατηγορύεσ, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ να ρωτόςει τουσ
εκπαιδευόμενουσ διϊφορεσ ερωτόςεισ αναφορικϊ με τισ εμπειρύεσ τουσ, όπωσ για
παρϊδειγμα:




Έχετε βιώςει ποτϋ μια ςυμπεριφορϊ τησ κατηγορύασ αυτόσ;
Πώσ θα μπορούςε να αντιδρϊςει ϋνα δϊςκαλοσ, αφού αναγνωρύςει αυτού του εύδουσ
τη ςυμπεριφορϊ;
Ποια μορφό ςυμπεριφορϊσ απαιτεύ μια αντύδραςη από πλευρϊσ του εκπαιδευτικού;
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2.4 Εξετϊζοντασ τισ αποκτηθεύςεσ δεξιοτότεσ και γνώςεισ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4: Εξετϊζοντασ τισ αποκτηθεύςεσ δεξιοτότεσ και γνώςεισ
30’
Η εξϋταςη των αποκτηθϋντων δεξιοτότων και γνώςεων αποτελεύ μια κατϊλληλη και
αποτελεςματικό μορφό ςύνοψησ. Ωσ εκ τούτου, η τελευταύα μιςό ώρα τησ ημϋρασ
κατϊρτιςησ προορύζεται για το ςκοπό αυτό. Ο εκπαιδευτόσ αναθϋτει καθόκοντα ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ, τα οπούα θα επιβεβαιώςουν την απόκτηςη δεξιοτότων και γνώςεων,
καθώσ και την επύτευξη των μαθηςιακών ςτόχων του κϊθε μαθόματοσ. Ο εκπαιδευτόσ θα
ςημειώςει οριςμϋνεσ πληροφορύεσ ςτο διϊγραμμα παρουςύαςησ, όπωσ για παρϊδειγμα την
αναλογύα των ορθών απαντόςεων, των ςχεδόν ορθών και των κακών απαντόςεων. Λόγω
ϋλλειψησ χρόνου, ο εκπαιδευτόσ θα πρϋπει να επιλϋξει μόνο οριςμϋνεσ από τισ ακόλουθεσ
εργαςύεσ:
 Δώςτε μια επεξόγηςη του όρου «ριζοςπαςτικοπούηςη».
 Εξηγεύςτε για ποιο λόγο χρηςιμοποιούμε την ςυγκεκριμϋνη φρϊςη «η ριζοςπαςτικοπούηςη
που οδηγεύ ςτη βύα»;
 Παραθϋςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ το διαδύκτυο αποτελεύ ϋνα αγαπημϋνο εργαλεύο
των ριζοςπαςτών.
 Αναζητόςτε τα βύντεο Heads-Up ςτο διαδύκτυο και αναφϋρετε τουλϊχιςτον μια
δυνατότητα χρόςησ τουσ ςτην δουλειϊ ςασ με τουσ νϋουσ.
 Κατονομϊςτε τισ τϋςςερισ μορφϋσ ριζοςπαςτικοπούηςησ – εξςτρεμιςμού.
 Εξηγεύςτε τι εύναι ο Ακροδεξιόσ Εξτρεμιςμόσ.
 Εξηγεύςτε τι εύναι ο Ακροαριςτερόσ Εξτρεμιςμόσ.
 Εξηγεύςτε τι εύναι ο Μεμονωμϋνοσ Εξτρεμιςμόσ.
 Εξηγεύςτε τι εύναι ο Πολιτικοθρηςκευτικόσ Εξτρεμιςμόσ.
 Δώςτε παραδεύγματα μερικών εξτρεμιςτικών ομϊδων ό κινημϊτων που χρηςιμοποιούν
βύα.
 Περιγρϊψτε τον τρόπο λειτουργύασ του εργαλεύου «Βαρόμετρο υμπεριφορϊσ».
 Περιγρϊψτε πώσ θα χρηςιμοποιόςετε το εργαλεύο ςτη πρϊξη.
Όταν ο εκπαιδευτόσ ανακοινώνει ςτην αρχό τησ ημϋρασ κατϊρτιςησ, ότι οι εκπαιδευόμενοι
θα εξετϊζονται με θϋμα τισ νϋεσ τουσ δεξιότητεσ και γνώςεισ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε ημϋρασ, τότε
οι εκπαιδευόμενοι θα ϋχουν ιςχυρότερο κύνητρο. Επύςησ, ο εκπαιδευτόσ μπορεύ ακόμη και να
διεξϊγει ϋνα διαγωνιςμό με βραβεύα.
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Θϋματα για αυτοδιδαςκαλύα
Η κατϊρτιςη περιλαμβϊνει, επύςησ, θϋματα για αυτοδιδαςκαλύα. Έχουμε προετοιμϊςει δύο
θϋματα, τα οπούα ςχετύζονται με τη πρώτη ημϋρα κατϊρτιςησ.
Δραςτηριότητεσ:

Περιγραφό:

1. Επεξηγηματικϊ
μοντϋλα για τη
ριζοςπαςτικοπούηςη

Ο εκπαιδευόμενοσ αναζητεύ
μοντϋλα, τα οπούα να
επεξηγούν τη
ριζοςπαςτικοπούηςη και
εξοικειώνετε με αυτϊ.

Διαδύκτυο

Υορητού
60’
υπολογιςτϋσ

2. Παρακολούθηςη
ταινιών, βοηθητικών
για τη κατανόηςη
του ζητόματοσ τησ
ριζοςπαςτικοπούηςησ

Ο εκπαιδευόμενοσ βλϋπει
δύο ταινύεσ- «Γκϊντι»
(Gandhi, 1982) και «22
Ιουλύου» (22 July, 2018).

Διαδύκτυο, Netflix ό
ϊλλοι πόροι

Υορητού
330’
υπολογιςτϋσ
ό
τηλεόραςη
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Πόροι:
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Εξοπλιςμόσ

Φρόνοσ

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1: Επεξηγηματικϊ μοντϋλα για τη ριζοςπαςτικοπούηςη
60’
Σο ζότημα τησ ριζοςπαςτικοπούηςησ, η οπούα οδηγεύ ςτη βύα, εύναι ςύνθετο. Δεν υπϊρχει μια
απλό επεξόγηςη ό μια γενικό ςυναύνεςη για μια τυπικό μϋθοδο ριζοςπαςτικοπούηςησ που να
καταλόγει ςε βύα. Ωςτόςο, οι ερευνητϋσ και οι εμπειρογνώμονεσ ανϊ το παγκόςμιο
προτεύνουν διϊφορα μοντϋλα, ώςτε να προςδιορύςουν καλύτερα ςυγκεκριμϋνεσ πορεύεσ, οι
οπούεσ οδηγούν ςε αυτό. Πιο κϊτω μπορεύτε να βρεύτε δύο από τα μοντϋλα:
1/ ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ «ΚΑΛΑ» ΣΟΤ MOGHADDAM- μοντϋλο, το οπούο επικεντρώνεται
αποκλειςτικϊ ςτο ϊτομο και προτεύνει μια βαθμιαύα διαδικαςύα, υπό τη μορφό ςκϊλασ
(MOGHADDAM, Fathali M.)
2/ Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ MARC SAGEMAN – μοντϋλο,
το οπούο αναφϋρεται ςε ϋνα αύςθημα αδικύασ (SAGEMAN, Marc)
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2: Παρακολούθηςη ταινιών, βοηθητικών για τη κατανόηςη του
ζητόματοσ τησ ριζοςπαςτικοπούηςησ

330’

Επιλϋξαμε δύο ταινύεσ, η οπούεσ παρουςιϊζουν τη προώθηςη ριζοςπαςτικών ιδεών με
διαφορετικό τρόπο.




Η ταινύα «Γκϊντι» (1982) εύναι ϋνα επικό, ιςτορικό δρϊμα με βϊςη το βύο του
Mohandas Karamchand Gandhi, του ηγϋτη του μη βύαιου, μη ςυνεργϊςιμου κινόματοσ
ανεξαρτηςύασ των Ινδιών ϋναντι τησ κυριαρχύασ του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου ςτη χώρα
κατϊ τη διϊρκεια του 20ου αιώνα. Η ταινύα αποτελεύ ςυμπαραγωγό Ηνωμϋνου
Βαςιλεύου και Ινδιών, με το ςενϊριο να ϋχει γρϊψει ο John Briley και τη παραγωγό και
ςκηνοθεςύα να ϋχει αναλϊβει ο Richard Attenborough. Ο Ben Kingsley πρωταγωνιςτεύ
ςτον ομώνυμο ρόλο.
Η ταινύα «22 Ιουλύου» (2018) εύναι ϋνα αςτυνομικό δρϊμα με θϋμα τισ τρομοκρατικϋσ
επιθϋςεισ του 2011 ςτη Νορβηγύα και τα ςυνεπακόλουθα τησ, η οπούα βαςύζεται ςτο
βιβλύο «Ένασ από εμϊσ, η ιςτορύα του Άντρερσ Μπρϋιβκ και το μακελειό ςτη
Νορβηγύα» τησ Åsne Seierstad.

ε περύπτωςη που δύο ημϋρεσ κατϊρτιςησ δεν ακολουθούν η μύα μετϊ την ϊλλη, ο
εκπαιδευτόσ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει τα θϋματα αυτοδιδαςκαλύασ ωσ κατ’ ούκον εργαςύα
για τη περύοδο μεταξύ των ημερών κατϊρτιςησ.
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ΕΝΟΣΗΣΑ 3: Ενδυναμώνοντασ τουσ Νϋουσ
3.1. Δεξιότητεσ κριτικόσ ςκϋψησ
3.2. Γνώςεισ ςχετικϊ με τη πολυπολιτιςμικότητα – φυλετικϋσ, κοινωνικϋσ και
πολιτικϋσ τϊςεισ, οι οπούεσ οδηγούν ςτη βύα
3.3. Ενθϊρρυνςη τησ Νεολαύασ για μια Ποικιλόμορφη Κοινωνύα (Ανεκτικότητα,
Πολιτιςμικόσ ςεβαςμόσ και αναγνώριςη)
ΣΟΦΟ ΣΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Η απόκτηςη γνώςεων αναφορικϊ με τη πολυπολιτιςμικότητα και
ο προςδιοριςμόσ των τρεχόντων φυλετικών, κοινωνικών και πολιτικών τϊςεων.
ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΦΟΙ:
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ενότητασ, οι εκπαιδευόμενοι θα εύναι ςε θϋςη να:
1. Φρηςιμοποιούν θϋματα για την ϋναρξη εποικοδομητικών ςυζητόςεων αναφορικϊ με
τη ριζοςπαςτικοπούηςη
2. Κατανοούν τισ φυλετικϋσ, τισ κοινωνικϋσ και τισ πολιτικϋσ τϊςεισ, οι οπούεσ οδηγούν
ςτη βύα
3. Ενθαρρύνουν τη νεολαύασ για μια ποικιλόμορφη κοινωνύα
4. Διδϊξουν ςτουσ νϋουσ την ανεκτικότητα
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ:
Δραςτηριότητεσ:

Περιγραφό:

Πόροι:

Θζματα προσ ςυηιτθςθ
αναφορικά με τθ
ριηοςπαςτικοποίθςθ

Στον εκπαιδευτι παρζχονται
διάφορεσ ιδζεσ προσ
ςυηιτθςθ με κζμα τθ
ριηοςπαςτικοποίθςθ με τουσ
νζουσ που ςυνεργάηονται.

Οδθγίεσ για τθ
δραςτθριότθτα.
Λιφκθκε μζςω του
ςυνδζςμου:

Εξοπλιςμόσ
Στυλό
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45’

Φφλλα
χαρτιοφ

https://toolkit.theg
ctf.org/Portals/1/D
ocuments/En/UNES
CO_TeachersGuide
ToPreventingVE.pd
f

Σφντομο διάλειμμα

Δθμιουργία ενόσ
μικροζκνουσ

Φρόν
οσ

10’
Στον εκπαιδευτι δίνεται
ζνασ οριςμόσ του
«μικροζκνουσ». Ακολοφκωσ,
ο εκπαιδευτισ κα
υλοποιιςει μια
δραςτθριότθτα με τθν
ομάδα, ςχετικά με τθν
ανάπτυξθ του δικοφ τουσ
μικροζκνουσ.
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Οδθγίεσ για τθ
δραςτθριότθτα.
Δραςτθριότθτα
εμπνευςμζνθ μζςω
του:

https://micronatio
ns.webs.com/

Στυλό
Χρωματιςτοί
μαρκαδόροι
Φφλλα
χαρτιοφ

120’

Σφντομο διάλειμμα
Ταυτότθτα

Διδάςκοντασ τθν
ανεκτικότθτα

2017-1-UK01-KA204-036685

10’
Η δραςτθριότθτα κα
προςφζρει τθν ευκαιρία
ςτον εκπαιδευτι να
διερευνιςει τθ ςχζςθ
μεταξφ τθσ ταυτότθτασ και
τθσ διαδικαςίασ
ριηοςπαςτικοποίθςθσ.

Οδθγίεσ για τθ
δραςτθριότθτα.

Αφοφ ο εκπαιδευτισ
αναλφςει το κζμα τθσ
«ανεκτικότθτασ», κα
πραγματοποιιςει μια
δραςτθριότθτα με βάςθ τθν
ανεκτικότθτα,
χρθςιμοποιϊντασ τα τρία
Επίπεδα Πολιτιςμοφ, τα
οποία επεξθγοφνται πιο
κάτω.

Οδθγίεσ για τθ
δραςτθριότθτα.
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Η δραςτθριότθτα
υλοποιικθκε κατά
τθ διάρκεια του
ςεμιναρίου
‘Preventing
Youth Extremism’
ςτο Παρίςι, τον
Απρίλιο του 2016.

Λιφκθκε μζςω του
ςυνδϋςμου:

Στυλό

30’

Φφλλα
χαρτιοφ

Στυλό
Φφλλα
χαρτιοφ

Λευκόσ
http://www.edcha πίνακασ
nge.org/multicultur
al/activities/multic
ultural.html

45’

3.1. Δεξιότητεσ κριτικόσ ςκϋψησ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1: Ιδϋεσ για θϋματα προσ ςυζότηςη αναφορικϊ με τη
ριζοςπαςτικοπούηςη

45'

Υπάρχουν πολλά κζματα, τα οποία μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε, ϊςτε να ξεκινιςετε μια
εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ με κζμα τθ βίαιθ ριηοςπαςτικοποίθςθ. Η πρόκλθςθ είναι να
πλαιςιϊςετε το κζμα με τρόπο ανάλογο, ϊςτε να βοθκιςετε τουσ μακθτζσ να εξερευνιςουν τισ
απόψεισ και τισ πεποικιςεισ τουσ και να τουσ δείξετε πϊσ να διαχειρίηονται τισ ςυναιςκθματικζσ
τουσ αντιδράςεισ, ενϊ ταυτόχρονα αποκτοφν μια βελτιωμζνθ κατανόθςθ των ρθτορικϊν που
υποβόςκουν των εξτρεμιςτικϊν ιδεολογιϊν.
Πιο κάτω υπάρχουν οριςμζνα κζματα, τα οποία μπορείτε να εξερευνιςετε με τουσ μακθτζσ ςασ:
 Αγωγό του πολύτη: Εξερευνώντασ την «αγωγό του πολύτη», οι μαθητϋσ θα μϊθουν
πώσ να αντιμετωπύζουν ζητόματα αναφορικϊ με τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ
των πολιτών ςτισ ποικιλόμορφεσ κοινωνύεσ, τη δικαιοςύνη, τη ταυτότητα και το
αύςθημα του «ανόκειν». Μϋςω του θϋματοσ αυτού, μπορεύτε να δώςετε ώθηςη ςτην
ανταλλαγό απόψεων ςχετικϊ με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπωσ εύναι η ελευθερύα
ϋκφραςησ και οι τρόποι καταπολϋμηςησ τησ ρητορικόσ μύςουσ.
 Ιςτορύα: Μπορεύτε να διδϊξετε τουσ μαθητϋσ ςασ τρόπουσ προβληματιςμού ϋναντι
τησ ρητορικόσ μύςουσ, του ρατςιςμού και τησ πολιτικόσ βύασ μϋςω διαφόρων
ςημαντικών ιςτορικών γεγονότων, όπωσ η γενοκτονύα ςτη Ρουϊντα, το Ολοκαύτωμα
και το κύνημα των Ναζύ. Ωσ εκπαιδευτικόσ, μπορεύτε να επιτρϋψετε ςτουσ μαθητϋσ ςασ
να εξερευνόςουν τον τρόπο καταςκευόσ των ιςτορικών αφηγόςεων και τον τρόπο, με
τον οπούο μπορούν, εν τϋλει, να δημιουργόςουν ςυγκρούςεισ και διακρύςεισ ςτη δικό
τουσ κοινωνύα.
 Θρηςκεύα και Πεποιθόςεισ: Μϋςω τησ εξερεύνηςησ διαφόρων αξιών και
πεποιθόςεων, οι μαθητϋσ ςασ θα ϋχουν την ευκαιρύα να διερευνόςουν τη πολυμορφύα
και το ςεβαςμό προσ ϊλλεσ θρηςκεύεσ. Αυτό θα πρϋπει να ςυμπεριλαμβϊνει
ςυζητόςεισ με θϋμα το κοςμικιςμό και τον ουμανιςμό και να τονύζει, ότι δε θα πρϋπει
να αποδύδονται ςτερεότυπα ςτουσ «πιςτούσ» και τουσ «ϊπιςτουσ», καθώσ ςυχνϊ
υπϊρχει περιςςότερη ποικιλομορφύα ςε μια θρηςκεύα, από ότι ςε όλεσ τισ θρηςκεύεσ
ςυλλογικϊ. Οι μαθητϋσ χωρύσ θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ θα πρϋπει επύςησ να
ςυμμετϋχουν ςτη ςυζότηςη.
 Γλώςςεσ: ωσ εκπαιδευτικόσ θα πρϋπει να βοηθϊτε τουσ μαθητϋσ να ανακαλύπτουν
ϋνα ευρύ φϊςμα πολιτιςμών, αξιών και αντιλόψεων μϋςω τησ παγκόςμιασ ιςτορύασ
και ςκϋψησ. Οι μαθητϋσ θα εμψυχωθούν να αποκτόςουν δεξιότητεσ κριτικόσ ςκϋψησ
ςτη γραπτό και προφορικό επιχειρηματολογύα, καθώσ και να αποκτόςουν παιδεύα
ςχετικϊ με τα ΜΜΕ.
 Ελευθερύα τησ ϋκφραςησ και το διαδύκτυο: Μϋςω του θϋματοσ αυτού, μπορεύτε να
ςυζητόςετε με τουσ μαθητϋσ ςασ αναφορικϊ με το εύροσ των πληροφοριών που
διατύθενται ϊμεςα ςε όλουσ. Οριςμϋνεσ ερωτόςεισ που μπορεύτε να θϋςετε εύναι: «Πώσ
παρϋχεται η πληροφόρηςη;», «Πώσ εύναι δομημϋνεσ οι πληροφορύεσ και πώσ
παρουςιϊζονται;», «Με ποιο τρόπο μπορούμε να διαχειριςτούμε τη πληροφορύα για
βύαιουσ ςκοπούσ;», «Πώσ μπορούν οι νϋεσ πηγϋσ πληροφόρηςησ να ανταγωνιςτούν τισ
παλαιότερεσ πηγϋσ πληροφόρηςησ;». Μια ςυζότηςη για την επιγραμμικό παιδεύα
ςχετικϊ με τα ΜΜΕ μπορεύ να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να μϊθουν να χρηςιμοποιούν το
διαδύκτυο και τα μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ με τρόπο αςφαλό και αποτελεςματικό,
2017-1-UK01-KA204-036685
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Επύςησ, μπορεύ να αποτελϋςει μια ευκαιρύα για να μϊθουν τη διαφορϊ μεταξύ τησ
νομότυπησ ελευθερύασ του λόγου και τησ ρητορικόσ μύςουσ.
 Ιςότητα των φύλων και βύα με βϊςη το φύλο: Αν και το θϋμα μπορεύ να μη
ςυνδϋεται με το βαςικό πρόγραμμα διδαςκαλύασ, ύςωσ επιθυμεύτε να το ςυζητόςετε αν
βρύςκεςτε αντιμϋτωποσ με την επύλυςη μιασ ςύγκρουςησ ςχετικόσ με το φύλο. Με
αυτό τον τρόπο, θα βοηθόςετε τουσ μαθητϋσ να κατανοόςουν τη γενεςιουργό αιτύα
του προβλόματοσ, να αμφιςβητόςουν ςυγκεκριμϋνεσ ςτϊςεισ αναφορικϊ με τη
κατϊςταςη και το ρόλο των γυναικών, καθώσ και να τουσ ενδυναμώςετε, ώςτε να
αναλϊβουν εποικοδομητικό δρϊςη ϋναντι εξτρεμιςτικών επιχειρημϊτων, τα οπούα
προωθούν τη βύα ςε βϊροσ των φύλων.
 Σϋχνη: Η τϋχνη μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ μια οικουμενικό γλώςςα, η οπούα ςυςφύγγει
τουσ δεςμούσ μεταξύ των κοινοτότων και των πολιτιςμών διαχρονικϊ και διατοπικϊ.
Προςφϋρει τη δυνατότητα ανταλλαγόσ απόψεων αναφορικϊ με το πώσ ό ϊρνηςη και η
καταςτροφό τησ πολιτιςτικόσ και τησ καλλιτεχνικόσ κληρονομιϊσ, ωσ απόρροια του
βύαιου εξτρεμιςμού, αποτελεύ απώλεια για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Διακζςτε λίγο χρόνο για να αναπτφξετε ζνα πλάνο μακιματοσ, το οποίο κα βαςίηετε ςε ζνα από
τα πιο πάνω κζματα και ςυμπεριλάβετε ιδζεσ προσ ςυηιτθςθ. Καταγράψτε τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ ςχεδιάηετε να υλοποιιςετε το κζμα μζςω του προγράμματοσ διδαςκαλίασ, κακϊσ και
τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μετριάςετε το δυνθτικό κίνδυνο μιασ ζντονθσ ςυηιτθςθσ. Πιο
κάτω μπορείτε να βρείτε ιδζεσ για ερωτιςεισ απολογιςμοφ:
- Τι μάκατε;
- Ζχετε ακόμθ απορίεσ για κάποιο κζμα;
- Βριςκόμαςτε άραγε πιο κοντά ςτθ κατανόθςθ των διαδικαςιϊν, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθ
ριηοςπαςτικοποίθςθ;
- Πϊσ δείχνουν οι άνκρωποι ςεβαςμό για τισ ιδζεσ των άλλων, ακόμθ και αν διαφωνοφν
μαηί τουσ;
- Υπάρχει κάτι το οποίο κα αλλάηατε μετά από τθ ςυνομιλία αυτι;
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2: Δθμιουργία ενόσ μικροζκνουσ
120'
Σι εύναι ϋνα μικροϋθνοσ: ϋνα μικροϋθνοσ, εύναι μια οντότητα, η οπούα ιςχυρύζεται, ότι
αποτελεύ ανεξϊρτητο ϋθνοσ ό κρϊτοσ, χωρύσ ωςτόςο να αναγνωρύζεται επύςημα από τισ
κυβερνόςεισ παγκόςμια ό από μεγϊλουσ διεθνεύσ οργανιςμούσ.
Ο ςτόχοσ τησ δραςτηριότητασ εύναι να ωθόςει τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςκεφτούν κριτικϊ
αναφορικϊ με τη «κρατικό υπόςταςη» και τον τρόπο λειτουργύασ τησ κοινωνύασ. Θα
ενθαρρύνει τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςκεφτούν αναφορικϊ με την διπλωματύα, την αποδοχό,
τισ εθνικϋσ πρακτικϋσ και τισ κοινωνικϋσ αξύεσ.
1. Ζητόςτε από τουσ μαθητευόμενουσ να ςχηματύςουν ομϊδεσ των τριών ό των
τεςςϊρων ατόμων.
2. Πεύτε τουσ, ότι κατϊ τη διϊρκεια τησ επόμενησ ώρασ θα αναπτύξουν το δικό τουσ
μικροϋθνοσ. Θα πρϋπει να επινοόςουν τα ακόλουθα:
- Ονομαςύα τησ χώρασ
- Εθνόςημο
- Αξύεσ τησ Κυβϋρνηςησ
- Δικαιώματα και υποχρεώςεισ των πολιτών
- Δϋκα βαςικούσ νόμουσ
- Μητρικϋσ γλώςςεσ
- Εκπαιδευτικό ςύςτημα
- Πολιτικό για τη πολιτιςμικό και κοινωνικό ποικιλομορφύα
3. το τϋλοσ, οι μαθητευόμενοι θα πρϋπει να παρουςιϊςουν τα «μικροϋθνη» τουσ ςτην
υπόλοιπη τϊξη.
4. Η υπόλοιπη τϊξη θα ψηφύςει ςε ποιο μικροϋθνοσ θα όθελε περιςςότερο να ζόςει και
ςε ποιο θα όθελε λιγότερο. Σο κϊθε ϊτομο θα καταγρϊφει τη ψόφο του ςε ϋνα φύλλο
χαρτιού και θα αιτιολογεύ την επιλογό του. Για παρϊδειγμα:
«Θα όθελα να ζόςω ςτο/ςτη …, διότι …».
«Δε θα όθελα να ζόςω ςτο/ςτη …, επειδό …».
5. Η ομϊδα με τισ περιςςότερεσ ψόφουσ εύναι η νικότρια. Ωσ εκπαιδευτόσ, θα πρϋπει να
διαςφαλύςετε, όπωσ η ομϊδα με το νικητόριο μικροϋθνοσ επιδεικνύει τα ψηλότερα
επύπεδα κριτικόσ ςκϋψησ ςτην ανϊπτυξη ιδεών (ότοι ςτην εφαρμογό ςτρατηγικών, οι
οπούεσ καταδεικνύουν την ικανότητα τησ ομϊδασ να ςκϋφτεται ςφαιρικϊ και ςε
μεγαλύτερη κλύμακα ςε ςχϋςη με διϊφορουσ κοινωνικούσ και πολιτικούσ παρϊγοντεσ).
6. Ζητόςτε από τουσ μαθητϋσ να ςυζητόςουν και να προβληματιςτούν ςχετικϊ με τη
ςυνολικό διαδικαςύα; Σι προκλόςεισ αντιμετώπιςαν; Πώσ τισ ξεπϋραςαν; Ήταν η
ομαδικό ςυζότηςη βοηθητικό ςτην εξεύρεςη μιασ μϋςησ λύςησ;
3.2. Γνώςεισ ςχετικϊ με τη πολυπολιτιςμικότητα – φυλετικϋσ, κοινωνικϋσ και
πολιτικϋσ τϊςεισ, οι οπούεσ οδηγούν ςτη βύα
Η απόκτηςη μιασ ςταθερόσ βϊςησ γνώςεων γύρω από τη πολυπολιτιςμικότητα μπορεύ να
ςασ βοηθόςει ςτη κατανόηςη των γενεςιουργών αιτιών των ςυγκρούςεων και τησ βύασ
μεταξύ των νϋων. Παρϊ το ότι, υπϊρχουν επιχειρόματα που υποςτηρύζουν, ότι μια
πολυπολιτιςμικό παιδεύα αποτελεύ απαραύτητη πτυχό για μια ποιοτικόσ εκπαύδευςησ,
εξακολουθεύ να μην εύναι μϋροσ του προγρϊμματοσ μαθημϊτων που παρϋχεται ςτουσ μαθητϋσ
(ASCD, 2011).
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το κεύμενό τουσ, η Irvine και η Armento (2001) προςφϋρουν λεπτομερό παραδεύγματα
αναφορικϊ με τρόπουσ ενςωμϊτωςησ τησ πολυπολιτιςμικόσ εκπαύδευςησ ςε μαθόματα
ςχεδιαςμϋνα, ώςτε να πληρούν τα γενικϊ πρότυπα του προγρϊμματοσ μαθημϊτων. Για
παρϊδειγμα, προτεύνουν οι μαθητϋσ να μην απομνημονεύουν απλώσ ςτοιχεύα για ςημαντικϊ
γεγονότα, τα οπούα περιλαμβϊνουν μειονοτικϋσ εθνοτικϋσ ομϊδεσ, όπωσ το κύνημα των
πολιτικών δικαιωμϊτων ό οι διαδηλώςεισ για τη κοινωνικό δικαιοςύνη. Αντύθετα,
επιχειρηματολογούν, ότι επαφύεται ςτουσ εκπαιδευτικούσ να διδϊξουν τουσ μαθητϋσ πώσ να
ςκϋφτονται κριτικϊ και αναλυτικϊ για τα γεγονότα αυτϊ, να προτεύνουν εναλλακτικϋσ λύςεισ
ςε κοινωνικϊ προβλόματα και να δεύχνουν κατανόηςη, μϋςω τησ ανταλλαγόσ απόψεων, των
εκθϋςεων και των ϋργων τϋχνησ.
ύμφωνα με το Κϋντρο για τη Πρόληψη τησ Ριζοςπαςτικοπούηςησ, η οπούα Οδηγεύ ςτη Βύα
(CPRLV) ςτο Καναδϊ, ο βύαιοσ εξτρεμιςμόσ κατηγοριοποιεύται όπωσ πιο κϊτω:

Βία
υποκινοφμενθ
από τθν
Αριςτερά

Βία
υποκινοφμενθ
από τθ Δεξιά

Θρθςκευτικά
υποκινοφμενθ
βία

Βία
βαςιςμζνθ ςε
ζνα ηιτθμα

Βύα υποκινούμενη από την Αριςτερϊ: περιλαμβϊνει βύαιεσ πρϊξεισ τελούμενεσ από
αντικαπιταλιςτικϋσ ομϊδεσ, ο ςτόχοσ των οπούων εύναι να αντικαταςτόςουν ό να μεταβϊλουν
το υφιςτϊμενο πολιτικό καθεςτώσ. Επύςησ, μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνει βύαιεσ ενϋργειεσ, τισ
οπούεσ ενςτερνύςτηκαν οι ομϊδεσ για τα δικαιώματα των ζώων και οι περιβαλλοντικϋσ
ομϊδεσ.
Βύα υποκινούμενη από τη Δεξιϊ: περιλαμβϊνει ενϋργειεσ τισ οπούεσ διϋπραξαν ακροδεξιϋσ
ομϊδεσ, ςυχνϊ αναφερόμενεσ και ωσ «Νεοναζύ». Οι ομϊδεσ αυτϋσ τεύνουν να υποκινούνται
από το ρατςιςμό και από μια επιθυμύα υπερϊςπιςησ τησ υποτιθϋμενησ φυλετικόσ τουσ
ανωτερότητασ.
Θρηςκευτικϊ υποκινούμενη βύα: περιλαμβϊνει πρϊξεισ τελούμενεσ από εξτρεμιςτικϊ
θρηςκευτικϊ κινόματα, τα οπούα ςυχνϊ ϋχουν ςυγκεκριμϋνα παρϊπονα από ϊλλεσ χώρεσ με
διαφορετικϋσ θρηςκεύεσ. Οι ενϋργειεσ αυτϋσ μπορούν επύςησ να υποκινηθούν από τισ
προςεγγύςεισ των κυβερνόςεων ςτην εξωτερικό πολιτικό.
Βύα βαςιςμϋνη ςε ϋνα ζότημα: περιλαμβϊνει ενϋργειεσ τελούμενεσ από ςυγκεκριμϋνεσ
ομϊδεσ, οι οπούεσ απαςχολούνται από ϋνα μεμονωμϋνο ζότημα, όπωσ τα δικαιώματα των
γκϋι, η ϊμβλωςη κτλ.
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Παραδείγματα Κινημάτων Βίαιησ Ριζοςπαςτικοποίηςησ:
Νεοναζύ, Αλ Κϊιντα, Χεζμπολϊχ, Σαλιμπϊν, Ιςλαμικό Κρϊτοσ, Αλ αμπϊμπ,
Μπόκο Χαρϊμ
(Διαβϊςτε το ϊρθρο του περιοδικού Forbes για περιςςότερεσ πληροφορύεσhttps://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2018/12/05/deadliest-terroristgroups-in-the-world/#3f04397a2b3e)
3.3. Ενθαρρύνοντασ τη Νεολαύα για μια Ποικιλόμορφη Κοινωνύα (Ανεκτικότητα,
Πολιτιςμικόσ ςεβαςμόσ και αναγνώριςη)
Ωσ εκπαιδευτικού θα πρϋπει να εύςτε ςε θϋςη να αντιμετωπύζετε το γεγονόσ, ότι οι νϋοι
διαφϋρουν μεταξύ τουσ με πολλούσ τρόπουσ και ωσ εκ τούτου θα πρϋπει να διαχειρύζεςτε τη
ποικιλομορφύα και την ανεκτικότητα. Οριςμϋνεσ διαφορϋσ εύναι πιο ϋκδηλϋσ από ϊλλεσ, όπωσ
για παρϊδειγμα η φυλό, η θρηςκεύα ό η γλώςςα. Ωςτόςο, για να κινητοποιόςετε τουσ νϋουσ
για μια ποικιλόμορφη κοινωνύα απαιτεύται να εύςτε ο ύδιοσ ςε θϋςη να παραβλϋψετε και
ϊλλεσ διαφορϋσ, όπωσ το μορφωτικό επύπεδο, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, ο
γενετόςιοσ προςανατολιςμόσ, η υγεύα και οι μη εμφανεύσ ό οι εμφανεύσ αναπηρύεσ.
Όταν εξερευνϊτε πτυχϋσ τησ ταυτότητασ, εύναι ςημαντικό να αφιερώνετε χρόνο για την
εξερεύνηςη αξιών. Ωσ εκπαιδευτικόσ, θα πρϋπει να αναγνωρύζετε το ρόλο που διαδραματύζετε
ςτην υποςτόριξη των νϋων, όχι μόνο με γνώμονα τα όςα τουσ εύναι ςημαντικϊ, αλλϊ και για
την ενςωμϊτωςη των αξιών ςτη προςωπικότητα τουσ και ςτα ϊτομα, τα οπούα θα όθελαν να
γύνουν.
Μπορούμε να φανταςτούμε τη ταυτότητα ωσ αποτελούμενη από δύο βαςικϊ ςτοιχεύα: την
αυτοεικόνα και την αυτοεκτύμηςη. Η αυτοεικόνα αναφϋρεται ςτο τρόπο με τον οπούο
περιγρϊφουμε τον εαυτό μασ και/ό ςτην επύγνωςη, ότι ανόκουμε ςε ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ
ομϊδεσ, όπωσ οι πολιτιςτικϋσ ό οι θρηςκευτικϋσ ομϊδεσ. Η αυτοεκτύμηςη αναφϋρεται ςτην αξύα
που αποδύδουμε ςτην αυτοεικόνα μασ και/ό ςτη ςυναιςθηματικό ςημαςύα τησ ςυμμετοχόσ
ςτουσ κοινωνικούσ κύκλουσ.
Οι εκπαιδευτικού θα πρϋπει να δημιουργόςουν ϋνα αςφαλϋσ περιβϊλλον με τα ακόλουθα
χαρακτηριςτικϊ:
-

Τποςτόριξη των νϋων για να αιςθϊνονται ϊνετα, ώςτε να εύναι ειλικρινόσ και
ανοικτού με τον εαυτό τουσ

-

Ευκαιρύα για τουσ νϋουσ να προβληματιςτούν κριτικϊ ςε ςχϋςη με τουσ τρόπουσ
ερμηνεύασ των διαφορετικών ταυτοτότων,

-

Παροχό τρόπων αντιμετώπιςησ των εντϊςεων που μπορεύ να προκύψουν, όταν
κϊποιοσ κατϋχει πολλαπλϋσ ταυτότητεσ,

-

Ενθϊρρυνςη των νϋων να επιςημϊνουν τισ αξύεσ, με τισ οπούεσ θϋλουν να ζουν
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3 : Άςκηςη «Σαυτότητα»

30’

Η ακόλουθη δραςτηριότητα επιδιώκει να διερευνόςει τη δυνητικό ςχϋςη μεταξύ τησ
ταυτότητασ και τησ διαδικαςύασ ριζοςπαςτικοπούηςησ. Θα επιτρϋψει ςτουσ μαθητϋσ ςασ να
προβληματιςτούν αναφορικϊ με τα ςημαντικότερα ςτοιχεύα τησ ταυτότητασ τουσ, να βιώςουν
πώσ εύναι να χϊνει κανεύσ μεγϊλο μϋροσ του εαυτού του.
1. Ζητόςτε από τουσ μαθητευόμενουσ να προβληματιςτούν ατομικϊ και να καταγρϊψουν
τισ εφτϊ βαςικϋσ πτυχϋσ που θεωρούν ςημαντικότερεσ για τη ταυτότητα τουσ
2. Ακολούθωσ, ζητόςτε τουσ να μοιραςτούν ςε ζευγϊρια, να ανταλλϊξουν φύλλα χαρτιού
με το ϊλλο ϊτομο και να αξιολογόςουν τισ πτυχϋσ τησ ταυτότητασ του/τησ ςιωπηλϊ.
3. τη ςυνϋχεια, ζητόςτε τουσ να επιςτρϋψουν τα φύλλα χαρτιού ςτο αρχικό ϊτομο. Ο
κϊθε μαθητευόμενοσ θα πρϋπει να διαγρϊψει δύο πτυχϋσ τησ ταυτότητασ που
αιςθϊνεται ότι μπορεύ να ζόςει χωρύσ αυτϋσ ςτη ζωό του.
4. Ζητόςτε από τα ζευγϊρια να ανταλλϊξουν και πϊλι τα φύλλα χαρτιού τουσ και αυτό τη
φορϊ, εύναι το ζευγϊρι που θα πρϋπει να διαγρϊψει δύο πτυχϋσ τησ ταυτότητασ του
ϊλλου, χωρύσ τη γνωμοδότηςη του/τησ.
5. Ακολούθωσ, τα φύλλα χαρτιού επιςτρϋφονται ςτουσ ιδιοκτότεσ τουσ και τα ζευγϊρια
ςυζητούν πώσ νιώθουν που ϋχαςαν μϋροσ τησ ταυτότητϊσ τουσ.
6. Διεξϊγετε ςυζότηςη με ολόκληρη την ομϊδα:
-

Σι ςκϋψεισ και τι ςυναιςθόματα προϋκυψαν ωσ αποτϋλεςμα τησ ϊςκηςησ αυτόσ;

-

Σι ςημαύνει αυτό για τα ϊτομα όςον αφορϊ το αύςθημα του ανόκειν και την
υπηκοότητα τουσ;

Αυτοδιδαςκαλία με θέμα τον Ενςτερνιςμό τησ Ποικιλομορφίασ

60’

Για την ανϊπτυξη μιασ καλύτερησ κατανόηςησ των διαφορετικών οπτικών και πρακτικών, ο
εκπαιδευτόσ μπορεύ να διαβϊςει το κεύμενο «Ενςτερνιςμόσ τησ Ποικιλομορφύασ» μϋςω του
ςυνδϋςμου αυτού.
(https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3783/EmbracingDiversityTCReader2018.pdf)
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Διδϊςκοντασ την ανεκτικότητα

Η διδαςκαλύα τησ ανεκτικότητασ μπορεύ να λϊβει πολλϋσ, διαφορετικϋσ μορφϋσ. Μπορεύ εύτε
να αποτελϋςει κομμϊτι του πλϊνου μαθημϊτων ςχετικϊ με τισ διϊφορεσ εθνικϋσ εορτϋσ που
γιορτϊζονται από ςυγκεκριμϋνουσ πολιτιςμούσ, εύτε να αποτελϋςει μϋροσ ενόσ μαθόματοσ
ιςτορύασ και ρατςιςμού. Για παρϊδειγμα, μια ςυζότηςη για το κύνημα πολιτικών
δικαιωμϊτων μιασ χώρασ μπορεύ να αποτελϋςει το ϋναυςμα για μια ςυζότηςη με θϋμα τη
πολυπολιτιςμικότητα. Εύναι ςημαντικό να γνωρύζουμε «τα τρύα επύπεδα πολιτιςμού» τησ
Nitza Hidalgo, προτού επιχειρόςουμε να προχωρόςουμε με τη δραςτηριότητα αυτό.

Σαφζσ

Συμπεριφορικό

Συμβολικό
Hidalgo (1993)

Σα επύπεδα τησ Hidalgo περιλαμβϊνουν:
1. Σο αφϋσ: αναφϋρεται ςτο πιο ορατό και χειροπιαςτό επύπεδο πολιτιςμού και
περιλαμβϊνει επιφανειακϋσ πτυχϋσ, όπωσ εύναι η μουςικό, το φαγητό, τα παιχνύδια, ο
ρουχιςμόσ κτλ. υνόθωσ χαρακτηρύζει τισ πολιτιςτικϋσ αργύεσ, τισ γιορτϋσ και τισ
εορταςτικϋσ εκδηλώςεισ.
2. Tο υμπεριφορικό: αποτελεύ μια προςϋγγιςη δεύτερου επιπϋδου και αναφϋρεται πιο
ϋντονα ςτο τρόπο, με το οπούο οι κοινωνικού ρόλοι και η γλώςςα προςδιορύζονται ςτα
πλαύςια ενόσ πολιτιςμού. Περιλαμβϊνει, επύςησ, τουσ πολιτιςτικούσ κανόνεσ μη
λεκτικόσ επικοινωνύασ. το επύπεδο αυτό, ο πολιτιςμόσ ορύζεται με βϊςη τη γλώςςα,
τουσ ρόλουσ των φύλων, τη δομό τησ οικογϋνειασ, τα πολιτικϊ φρονόματα, καθώσ και
ϊλλουσ παρϊγοντεσ που προςδιορύζουν τη ςυγκεκριμϋνη πολιτιςτικό κοινωνύα ςτο
ςύνολό τησ.
3. Σο υμβολικό: ςτο τρύτο επύπεδο, ο πολιτιςμόσ ορύζεται κατϊ τρόπο πιο αφηρημϋνο.
Ωςτόςο, ςυνόθωσ αποτελεύ το ςημαντικότερο μϋροσ του τρόπου με τον οπούο τα
ϊτομα προςδιορύζουν τον εαυτό τουσ. Περιλαμβϊνει τισ αξύεσ, τισ πεποιθόςεισ, τισ
παραδόςεισ, τη πνευματικότητα, τη θρηςκεύα, τισ κοςμοθεωρύεσ και τον τρόπο
εξϋλιξησ των εννοιών.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4: Διδϊςκοντασ την ανεκτικότητα

45’

1) Ζητόςτε από τουσ ςυμμετϋχοντεσ να προτεύνουν ατομικϊ όςεσ πτυχϋσ του πολιτιςμού
μπορούν να ςκεφτούν, ενθαρρύνοντασ τουσ να αναλογιςτούν το δικό τουσ πολιτιςμό
και τισ διαςτϊςεισ με τισ οπούεσ μπορούν να ταυτιςτούν.
2) Αρχικϊ θα παρατηρόςετε μια μαζικό ειςροό απαντόςεων και ςτη ςυνϋχεια ο ρυθμόσ
ανταπόκριςησ θα επιβραδυνθεύ αρκετϊ. Αυτό τεύνει να ςυμβαύνει, αφού προταθούν οι
επιφανειακϋσ πτυχϋσ, όπωσ η μουςικό, το φαγητό, οι ςυνόθειεσ κοκ. Ζητόςτε από τουσ
μαθητευόμενουσ να ςκεφτούν εισ βϊθοσ αναφορικϊ με τουσ πολιτιςμούσ τουσ, όπωσ
για παρϊδειγμα για τη πύςτη, τη θρηςκεύα, τισ αξύεσ, τισ γλώςςεσ, τη δομό τησ
οικογϋνειασ κτλ.
3) το ςημεύο αυτό, ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςχεδιϊςουν ϋνα αραχνοειδϋσ
διϊγραμμα με τισ διαφορϋσ διαςτϊςεισ του πολιτιςμού που ςκϋφτηκαν.
4) Ζητόςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να χωρύςουν τισ διαςτϊςεισ με βϊςη τα «Σρύα
Επύπεδα Πολιτιςμού». Γρϊψτε ςύντομουσ οριςμούσ των επιπϋδων ςτο πύνακα ό ςε
φύλλα χαρτιού. Εξετϊςτε τη κϊθε κατηγορύα για λύγα λεπτϊ. τη ςυνϋχεια, δώςτε
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τη δυνατότητα να ςκεφτούν περαιτϋρω με ποιο τρόπο
ορύζουν τον εαυτό τουσ ςτα πλαύςια των κατηγοριών αυτών.
5) Σο ακόλουθο βόμα εύναι να διευκολύνετε τη ςυζότηςη αναφορικϊ με τη ςταθερότητα,
με το γεγονόσ ότι ο τρόποσ, με τον οπούο το ϊτομο ορύζει τον εαυτό του μπορεύ να
αλλϊξει και ότι αυτό ςχετύζεται με πολλϊ πολιτιςτικϊ επύπεδα. Η ιδϋα εύναι να
αναφερθούν πολλού μαθητευόμενοι ςτο ςυμβολικό επύπεδο ωσ τη ςημαντικότερη
πτυχό οριςμού του εαυτού τουσ, πϋραν του ςαφούσ και ςυμπεριφορικού επιπϋδου.
6) Αφού ςυζητόςετε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ το ςυμβολικό επύπεδο αποτελεύ τη
ςημαντικότερη πτυχό για τη πλειονότητα των ατόμων, καθοδηγόςτε τουσ ςε μια
ςυζότηςη γύρω από τα ακόλουθα:
- Όταν ςυναντϊται κϊποιον, ποιεσ από αυτϋσ τισ πολιτιςτικϋσ πτυχϋσ χρηςιμοποιεύτε
για να τον/την κατανοόςετε; Για παρϊδειγμα, προςπαθεύτε να τον/την
κατανοόςετε με βϊςη τα ρούχα, τη μουςικό ό το φαγητό του/τησ;
- Οι προςπϊθειεσ που καταβϊλλετε για να κατανοόςετε τουσ ϊλλουσ ςυνϊδουν με
τον τρόπο που θα θϋλατε να ςασ βλϋπουν και να ςασ κατανοούν εςϊσ οι ϊλλοι;
- Τπϊρχουν δυνϊμεισ ςτη κοινωνύα μασ, οι οπούεσ μπορούν να ςυμβϊλουν ςτην
απλοπούηςη του πολιτιςμού των ϊλλων και ςτη καλύτερη κατανόηςη τουσ;
Αφού διευκολύνετε τη πιο πϊνω ςυζότηςη, ζητόςτε από τουσ μαθητευόμενουσ να
προβληματιςτούν ςε ομϊδεσ με βϊςη τισ ακόλουθεσ ερωτόςεισ:
-

Με ποιο τρόπο μπορεύ η εκπαύδευςη να επιχειρόςει να γύνει «πολυπολιτιςμικό»;
Πώσ μπορούν οι εκπαιδευτικού να ενθαρρύνουν την ανεκτικότητα προσ τη
πολυπολιτιςμικότητα ςτισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ;
Πώσ μπορεύ το εκπαιδευτικό ςύςτημα να εύναι ςυνεπόσ ςτο τομϋα αυτό;

Αυτό ϋχει ιδιαύτερη ιςχύ, όταν γνωρύζετε, ότι ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςχολεύο η
πολυπολιτιςμικό παιδεύα βρύςκεται ακόμη ςτα αρχικϊ τησ ςτϊδια.
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Ολοκληρώνοντασ.
Για να ολοκληρώςετε την ϊςκηςη, μπορεύτε να διευκολύνετε μια ςυζότηςη ςχετικϊ με
το πώσ μπορούν να δουλϋψουν οι ςυμμετϋχοντεσ, ώςτε να κϊνουν τη
ςυςτηματικότητα των ιδεών τουσ πιο…ςυςτηματικό! Επιςημϊνετε, ότι ο ςκοπόσ τησ
ϊςκηςησ δεν εύναι να αςκόςουμε κριτικό, αλλϊ να υπογραμμύςουμε πώσ οι επιρροϋσ,
από τα ΜΜΕ μϋχρι και την εκπαύδευςη μασ, μπορούν να μασ πϊνε προσ τα πύςω, όταν
θεωρούμε ότι ϋχουμε ςημειώςει πρόοδο ςτη προςωπικό και ςτη κοινωνικό μασ
ανϊπτυξη.
Οι ςυζητόςεισ μπορούν να διαρκϋςουν μεταξύ 30 και 45 λεπτών, ανϊλογα με τισ
ερωτόςεισ που θα θϋςετε και τη κατεύθυνςη που θα ακολουθόςετε.
Αυτοδιδαςκαλία με θέμα την Ανεκτικότητα και την Αποδοχή

45’

Δεύτε παραδεύγματα αναφορικϊ με το πώσ τα εγκεφαλικϊ παιχνύδια ςτη τϊξη μπορούν να
ςυμβϊλουν ςτην ανεκτικότητα και την αποδοχό, μϋςω των ακόλουθων ςυνδϋςμων:
 https://www.tolerance.org/magazine/brain-game-time
 https://www.tolerance.org/classroom-resources/student-tasks/do-something
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ΕΝΟΣΗΣΑ 4: Πραγματικϋσ περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ
4.1. Περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ: Φρηςιμοποιώντασ πραγματικϋσ ιςτορύεσ
4.2. Περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ: Φρηςιμοποιώντασ τη πλατφόρμα «HeadsUp»
4.3. Περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ βαςιςμϋνεσ ςε ςυγκεκριμϋνουσ πολιτιςμούσ

ΣΟΦΟ ΣΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Η απόκτηςη γνώςεων ςχετικϊ με τη πολυπολιτιςμικότητα και ο
προςδιοριςμόσ των υφιςτϊμενων φυλετικών, κοινωνικών και πολιτικών τϊςεων.

ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΦΟΙ:
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ενότητασ, οι εκπαιδευόμενοι θα εύναι ςε θϋςη να:
- κατανοούν ςε βϊθοσ τισ αιτύεσ που οδηγούν τουσ νϋουσ ςτη ριζοςπαςτικοπούηςη
- εξερευνούν το ευρύ φϊςμα παραγόντων που μπορούν να οδηγόςουν ςτη
ριζοςπαςτικοπούηςη
- ςυζητούν τϋςςερισ διαφορετικϋσ περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ με τουσ μαθητϋσ τουσ.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ:
Δραςτηριότητεσ:
Διεθνεύσ
περιπτωςιολογικϋσ
μελϋτεσ

Περιγραφό:

Πόροι:

Απαιτεύται από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
διαβϊςουν τισ
περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ
και να απαντόςουν τισ
ερωτόςεισ.

Οδθγίεσ για τθ
δραςτθριότθτα.
Λιφκθκε μζςω του
ςυνδζςμου:

Εξοπλιςμόσ

Φρόνοσ

Στυλό

60’

Φφλλα
χαρτιοφ

https://www.kirklees.
gov.uk/beta/commun
ity-safetypartners/pdf/kirkleeschannel-casestudy.pdf

Διϊλειμμα

Περιπτωςιολογικϋσ
μελϋτεσ:
Φρηςιμοποιώντασ
τη πλατφόρμα
«HeadsUp»
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30’
Απαιτεύται από τουσ
εκπαιδευόμενουσ να
διαβϊςουν τισ δύο
περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ
τησ Jasmine και του Kyle, οι
οπούεσ διατύθενται ςτη
πλατφόρμα «HeadsUp».
Ακολούθωσ, απαιτεύται να
χρηςιμοποιόςουν τισ
μελϋτεσ αυτϋσ με τουσ
μαθητϋσ τουσ.
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Επιγραμμικό
παρϊδειγμα βύντεο
Πόροι προςομούωςησ
Ιςτορύα τησ Jasmine/
Ιςτορύα του Kyle

Αντύγραφα
του κόμικ με
την ιςτορύα
τησ Jasmine
και του Kyle
για όλουσ
τουσ
μαθητευόμε
νουσ
Πρόςβαςη
ςτα βύντεο

120’

προςομούως
ησ τησ
Jasmine και
του Kyle.
Στυλό
Φφλλα
χαρτιοφ
Διάγραμμα
παρουςίαςθσ
/Πίνακασ για
τον
εκπαιδευτικό

Περιπτωςιολογικϋσ
μελϋτεσ βαςιςμϋνεσ
ςε ςυγκεκριμϋνουσ
πολιτιςμούσ

Η δραςτηριότητα εύναι
προαιρετικό.
Προςφϋρονται
περιπτωςιολογικϋσ
μελϋτεσ από επτϊ χώρεσ
(Πορτογαλύα, Κύπροσ,
Σςεχύα, Υινλανδύα,
Ιςπανύα, Ιρλανδύα και
Κροατύα), τισ οπούεσ οι
εκπαιδευτϋσ μπορούν να
χρηςιμοποιόςουν ςτο
εθνικό τουσ πλαύςιο.
Επύςησ, μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν ωσ
ςυμπληρωματικϋσ των
διεθνών
περιπτωςιολογικών
μελετών τησ
δραςτηριότητασ 4.1.

Περιπτωςιολογικϋσ
Δε
μελϋτεσ βαςιςμϋνεσ ςε διατύθενται
ςυγκεκριμϋνουσ
πολιτιςμούσ

Θα
καθορι
ςτεύ
από
τον
εκπαιδ
ευτό

Αυτοδιδαςκαλία με θέμα τη παρακολούθηςη βίντεο ςτο διαδίκτυο αναφορικά με τη
ριζοςπαςτικοποίηςη

45’

Παρακολουθόςτε τα πιο κϊτω βύντεο και απαντόςτε τισ ερωτόςεισ προβληματιςμού:
1. Ο Dr Suraj Lakhani, επύκουροσ καθηγητόσ εγκληματολογύασ και κοινωνιολογύασ,
προςφϋρει την ερμηνεύα του, αναφορικϊ με τουσ λόγουσ ριζοςπαςτικοπούηςησ των
νϋων. Δεύτε το βύντεο εδώ. (https://www.youtube.com/watch?v=dFN_-NL80-4&t=50s)
2. Ο Haroon Ullah, ανώτεροσ ςύμβουλοσ του Τπουργεύου Εξωτερικών των ΗΠΑ και
καθηγητόσ εξωτερικόσ πολιτικόσ ςτο Πανεπιςτόμιο Georgetown, μοιρϊζετε όςα ϋμαθε
2017-1-UK01-KA204-036685
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κατϊ τη διϊρκεια τησ παραμονόσ του ςτο Πακιςτϊν, αναφορικϊ με τουσ λόγουσ
ςυμμετοχόσ

των

νϋων

ςε

ριζοςπαςτικϋσ

ομϊδεσ.

Δεύτε

το

βύντεο

εδώ.

(https://www.youtube.com/watch?v=-IchGuL501U)
Αφού παρακολουθόςετε τα βύντεο, ςχεδιϊςτε ϋνα πύνακα, ανϊλογο με τον ακόλουθο.
Βαςικϊ αύτια για τη

Σρόποι να ενιςχύςουν τον

Απαραύτητη ςτόριξη για

ριζοςπαςτικοπούηςη τησ

ρόλο τουσ ωσ εκπαιδευτϋσ

την επύτευξη αυτού

νεολαύασ

4.1. Διεθνεύσ περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ

60'

Παρουςιϊζουμε τισ δύο περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ. Από εςϊσ απαιτεύται να τισ διαβϊςετε
και να αφιερώςετε 30 λεπτϊ ςτη κϊθε μια, απαντώντασ τισ ακόλουθεσ ερωτόςεισ:
1) Ποιοι λόγοι ϋκαναν το ϊτομο πιο ευϊλωτο ςτη ριζοςπαςτικοπούηςη;
2) Σι προςπϊθειεσ

ϋγιναν για

να

τερματιςτεύ η

ριζοςπαςτικοποιημϋνη

τουσ

ςυμπεριφορϊ;
3) Ποιο όταν το αποτϋλεςμα τησ παρϋμβαςησ;
4) Με ποιο τρόπο μπορεύτε εςεύσ, ωσ εκπαιδευτικόσ, να εφαρμόςετε οριςμϋνεσ από τισ
τεχνικϋσ που μϊθατε ςτο τομϋα απαςχόληςησ ςασ;
Περιπτωςιολογικό μελϋτη: Paul1
Ο καθηγητόσ του Paul, ενόσ εφόβου, ενημερώθηκε για τη ςυμμετοχό του ςτη προώθηςη μιασ
ακροδεξιϊσ ςελύδασ ςτο Facebook, η οπούα αναςτϊτωςε κϊποιον ϊλλο μαθητό. Ο Paul
προςκλόθηκε ςε «μυςτικϋσ» ομαδικϋσ ςυναντόςεισ, αναφορικϊ με ποδοςφαιρικούσ αγώνεσ.
Φωρύσ την ϊμεςη επύδραςη τησ οικογϋνειασ του, λϊμβανε προςοχό και κοινωνικό ςτόριξη
1

Έχουν δοθεύ ψευδώνυμα ςε όλα τα ονόματα.
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μϋςω τησ ςυμμετοχόσ του ςτην ομϊδα αυτό. Δόλωςε, ότι δεν ϋχει πρόβλημα με τα πλεύςτα
ϊτομα, μόνο με τουσ Μουςουλμϊνουσ: Οι Μουςουλμϊνοι διαφϋρουν από «εμϊσ». Δόλωςε, ότι
τουσ εύδε όλουσ «να εφαρμόζουν τον Ιςλαμικό Νόμο». Σο ςχολεύο ςυνεργϊςτηκε με την
αςτυνομύα, τη κοινωνικό πρόνοια και μια τοπικό ομϊδα νϋων, μϋςω τησ διαδικαςύασ Channel,
ώςτε να υποςτηρύξουν τον Paul να αμφιςβητόςει την ιδεολογύα που ανϋπτυξε, να του
προςφϋρουν ςυμβουλϋσ επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ και να τον φϋρουν ςε ςύνδεςη με μια
τοπικό, εθνοτικϊ ποικιλόμορφη ομϊδα νϋων. Η αυτοπεπούθηςη του αυξόθηκε και οι ςχϋςεισ
με την οικογϋνεια του ϋγιναν πιο ςτενϋσ. Απϋρριψε την ιδεολογύα που αςπϊςτηκε και
αντιλόφθηκε, ότι ακολουθούςε λανθαςμϋνη πορεύα.
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Περιπτωςιολογικό μελϋτη: Jameel
Ο Jameel όταν 15 ετών, όταν παραπϋμφθηκε ςτο ϋργο Kirklees Prevent μϋςω ενόσ τοπικού
ςχολεύου δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ το 2016. Σο ςχολεύο ανηςυχούςε για την ευαιςθηςύα
που ϋδειχνε το ϊτομο προσ τη ριζοςπαςτικοπούηςη και τον εξτρεμιςμό, εξ’ αιτύασ ενόσ
ςχολύου που ϋκανε ςτο ςχολεύο ςχετικϊ με το Ιςλαμικό Κρϊτοσ. Ο Jameel θεωρεύται, ότι
αντιμετωπύζει μερικϋσ δυςκολύεσ, όπωσ κοινωνικό απομόνωςη, περιοριςμϋνεσ ομϊδεσ φύλων,
εκφοβιςμό και εκδηλώνει προβλόματα ςυμπεριφορϊσ ςτο ςπύτι και το ςχολεύο.
Ζητήματα, για τα οποία ανησυχούσε το σχολείο:
-

Ο Jameel όταν απομονωμϋνοσ ςτο ςπύτι και ςτο ςχολεύο, χωρύσ να καταδεικνύει
ενδεύξεισ για φιλύεσ.

-

Δυςκολεύτηκε να αντεπεξϋλθει ςτο ςχολεύο και ϋχει υποςτεύ εκφοβιςμό,
χειραγώγηςη και απειλϋσ από τουσ ςυμμαθητϋσ του.

-

Ο Jameel ϋκανε ϋνα ςχόλιο αναφορικϊ με το Ιςλαμικό Κρϊτοσ και εκδόλωςε
ευνοώκό ςτϊςη ϋναντι τησ πρόκληςησ βύασ ςε βϊροσ του κοινοβουλύου και του
ςχολεύου. Μια φορϊ, εύχε πει «Εύχομαι το Ιςλαμικό Κρϊτοσ να βομβαρδύςει το
ςχολεύο.».

-

Ο καθηγητόσ τϋχνησ του Jameel παρατόρηςε, ότι ο μαθητόσ ςχεδύαζε πολλϊ όπλα
και πολλϋσ εχθροπραξύεσ ςτο μπλοκ ζωγραφικόσ του.

-

Η μητϋρα του αιςθανόταν, ότι ο Jameel μιςούςε το ςχολεύο. Εύχε ςχολιϊςει, ότι ο
Jameel «μιςούςε το ςχολεύο και θα το ϋςκαγε (…) και εγώ θα ϋπρεπε να καλϋςω
την αςτυνομύα για να το βρω.»

-

Δεν όταν εύκολο να θϋςει κϊποιοσ υπό ϋλεγχο τη ςυμπεριφορϊ του Jameel ςτο
ςπύτι, καθώσ η μητϋρα του δυςκολευόταν να τον χειριςτεύ. Αυτό εύχε αντύκτυπο,
τόςο για την ύδια, όςο και για την ευρύτερη οικογϋνεια του.

-

Αναφϋρθηκε ακόμη, ότι ο Jameel περνούςε ολοϋνα και περιςςότερο χρόνο
μπροςτϊ από τον υπολογιςτό και ςερφϊροντασ ςε διαδικτυακϋσ πλατφόρμεσ.

-

Επύςησ, τελευταύα εύχε τϊςεισ αυτοκτονύασ. Ο καθηγητόσ του δόλωςε «Έλεγε, ότι
θα αυτοκτονούςε».

Τι συνέβηκε:
Οι καθηγητϋσ ανϋφεραν τα πιο πϊνω ζητόματα ςτο Διευθυντό, o οπούοσ απευθύνθηκε ςτη
κοινότητα για ςτόριξη. Οι τακτικϋσ ςυναντόςεισ μεταξύ των καθηγητών και τησ οικογϋνειασ
2017-1-UK01-KA204-036685
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του Jameel αυξόθηκαν, ώςτε να οικοδομηθεύ εμπιςτοςύνη μεταξύ των εκπαιδευτικών και του
μαθητό. Όπωσ διαπιςτώθηκε, αυτό βελτύωνε τη ςχϋςη οικογϋνειασ και ςχολεύου,
δημιουργώντασ

μια

ανοιχτό

γραμμό

επικοινωνύασ

ςε

ςυνεχό

βϊςη.

Επύςησ,

πραγματοποιόθηκαν ανεξϊρτητεσ, ατομικϋσ ςυνεδρύεσ ςτη βϊςη του προγρϊμματοσ
Community Prevent, ώςτε να κατανοηθούν οι κύριοι παρϊγοντεσ που ςυνδϋονται με τισ
ευαιςθηςύεσ του Jameel. ε εφαρμογό τϋθηκε ϋνα ςχϋδιο ςτόριξησ, προςαρμοςμϋνο ςτισ
ανϊγκεσ του εφόβου και ενδεδειγμϋνο για την ενύςχυςη των δυνατών του ςημεύων. Σο ςχϋδιο
περιλϊμβανε την αύξηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ του Jameel αναφορικϊ με τισ εξτρεμιςτικϋσ
ρητορικϋσ, τη διατόρηςη μιασ αςφαλούσ επιγραμμικόσ παρουςύασ και τη κριτικό ςκϋψη.
Σο ςχολεύο αναζότηςε ενεργϊ τρόπουσ διαχεύριςησ τησ ςυμπεριφορϊσ του νϋου, όπωσ για
παρϊδειγμα μϋςω του χρόνου για ατομικϋσ ςυναντόςεισ και ενόσ καθηγητό, διοριςμϋνου
ώςτε να ςτηρύζει πρακτικϊ τισ ανϊγκεσ του ατόμου.
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4.2. Περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ: Φρηςιμοποιώντασ τη
πλατφόρμα «HeadsUp»
Η ιςτορύα του Kyle και η ιςτορύα τησ Jasmine

120'

Παρϋχουμε δύο περιπτωςιολογικϋσ μελϋτεσ, οι οπούεσ διατύθενται ςτη διαδικτυακό
πλατφόρμα

HeadsUp

(https://www.heads-up.online/en/learning-portal/simulation-

resources/). Εύςτε υποχρεωμϋνοι να τισ διαβϊςετε και ςτη ςυνϋχεια, να τισ μελετόςετε με
τουσ μαθητϋσ ςασ. Ειςηγούμαςτε να ςυζητόςετε τα ακόλουθα ςημεύα με την ομϊδα ςασ:
 Με ποιο τρόπο διαφϋρουν οι ιςτορύεσ του Kyle και τησ Jasmine;
 Σι αποτελεύ κύνδυνο και ποιοι εύναι οι παρϊγοντεσ προςταςύασ ςτη κϊθε ιςτορύα;
 Με ποιο τρόπο ριζοςπαςτικοποιόθηκαν τελικϊ οι νϋοι;
 Σι μπορούμε να μϊθουμε από τισ ιςτορύεσ τησ Jasmine και του Kyle;
 Ποιοι εύναι οι ςυνηθϋςτεροι παρϊγοντεσ πυροδότηςησ τησ ριζοςπαςτικοπούηςησ των
νϋων;
 Ποιοι εύναι οι ιςχυρότεροι παρϊγοντεσ προςταςύασ για την αντιμετώπιςη τησ
ριζοςπαςτικοπούηςησ των νϋων;
 Σι ρόλο διαδραματύζουν οι ϊλλοι ςτη προςταςύα των νϋων;

Αυτοδιδαςκαλία με θέμα τουσ διαδικτυακούσ πόρουσ που αφορούν τη
ριζοςπαςτικοποίηςη

60’

 http://theconversation.com/four-things-schools-can-do-to-help-tackle-extremismand-radicalisation-79309
 https://info-radical.org/en/radicalization/recognizing-violent-radicalization/
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4.3. Περιπτωςιολογικϋσ

μελϋτεσ

ςυγκεκριμϋνουσ

πολιτιςμούσ

βαςιςμϋνεσ

ςε

(προαιρετικό

δραςτηριότητα)
το

μϋροσ

αυτό,

θα

παρουςιϊςουμε

περιπτωςιολογικϋσ

μελϋτεσ

βαςιςμϋνεσ

ςε

ςυγκεκριμϋνουσ πολιτιςμούσ, οι οπούεσ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν προαιρετικϊ από τουσ
μαθητευόμενουσ. Οριςμϋνεσ μελϋτεσ ϋχουν μεταφραςτεύ ςτα αγγλικϊ, ωςτόςο οι
περιςςότερεσ εύναι ςτην εθνικό γλώςςα τησ χώρασ που αντιπροςωπεύουν. Οι εκπαιδευτϋσ
εύναι υποχρεωμϋνοι να διαβϊςουν τη περιπτωςιολογικό μελϋτη που ιςχύει για τη χώρα τουσ
και να αποφαςύςουν κατϊ πόςο θα τη χρηςιμοποιόςουν ωσ ςυμπληρωματικό των διεθνών
περιπτωςιολογικών μελετών που παρουςιϊςτηκαν ςτη δραςτηριότητα 4.1.
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Case study from Portugal
RACISMO
Uma jovem Nicol Quinayas, residente em Gondomar, no distrito do Porto, com família
colombiana mas com nacionalidade portuguesa, alegou ter sido violentamente agredida na
madrugada de 24 de junho 2018, no Porto, por um segurança ao serviço da Sociedade de
Transportes Coletivos do Porto (STCP).
Segundo a jovem de 21 anos relatou na queixa, após ter sido assistida no Hospital Santo
António, que "foi agredida pelo segurança da 2045, ao serviço dos STCP". “Aqui não entras,
preta de merda!” foi uma das várias expressões que diz ter ouvido.
A jovem admitiu que passou à frente na fila de espera para o autocarro, e ele a tentou tirar de
forma brusca. Segundo Nicol, o fiscal impediu-a de entrar no autocarro, agarrou-lhe o braço e
pô-la fora, começando a bater-lhe depois de esta oferecer resistência. Diz que ele a agarrava,
batia-lhe com a cabeça no chão e deu-lhe vários socos.
O rosto inchado, cheio de manchas de sangue, e os lábios deformados. O relatório médico do
Hospital de Santo António, no Porto, diz que ficou com traumatismo facial.
Várias testemunhas que estiveram no local referiram a vários jornais, que o fiscal agrediu
Nicol da forma como esta descreveu, com socos. E confirmaram que os agentes da PSP
chegaram ao local enquanto o fiscal estava com os joelhos por cima de Nicol, ou seja, terão
dado conta de que havia uma agressão.
O Núcleo de Deontologia do Comando da PSP do Porto abriu um processo disciplinar aos dois
agentes que se deslocaram ao local onde a jovem colombiana Nicol Quinayas estava a ser
agredida por um segurança da empresa 2045, na noite de São João, a 24 de Junho.
Estará em causa a suspeita de violação do dever de zelo pelo facto de esses dois polícias não
terem detido o segurança em flagrante delito, nem perguntado à vítima se queria apresentar
queixa. Além disso, está a ser investigado o facto de os agentes terem registado em auto de
notícia a agressão a Nicol Quinayas apenas três dias depois da ocorrência e já depois de a
jovem ter feito queixa pessoalmente na esquadra.
Já a empresa de segurança privada 2045 revelou, na passada quarta-feira, ter iniciado um
processo de averiguações interno, indicando que o segurança da empresa que alegadamente
agrediu a jovem já "não está ao serviço da STCP". Por seu lado, a Câmara do Porto condenou
de forma "veemente" a agressão, classificando o sucedido como um "intolerável ato de
violência racista".

A SOS Racismo chama a atenção para o facto de "Os insultos e o uso absolutamente
desproporcionado da violência foram, neste caso, mais um exemplo de discriminação racista e
xenófoba em Portugal", acusa a organização, para quem as "evidências desse abuso de força"
estão documentadas em "fotografias e em vídeos partilhados nas redes sociais e meios de
comunicação social de Portugal e da Colômbia".
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Considerando "ter aparentemente pecado por escassa" a atuação dos polícias chamadas ao
local, a SOS Racismo refere ainda que a queixa "foi registada, por insistência da agredida",
citando todos os que afirmaram "que as agressões foram motivadas por ódio e acompanhadas
de declarações racistas".
As queixas de racismo e xenofobia atingiram o maior número de sempre em Portugal (em
2018), e isso pode levar a um numero crescente de indivíduos que se sentem " à margem"
ficando vulneráveis a processos de radicalização.

Portugal case study in English
RACISM AND XENOPHOBIA
A young woman, Nicol Quinayas, of Portuguese nationality, living in Gondomar, in the Porto
district, with a Colombian family. Nicol alleged that she was violently assaulted in the dawn of
June 24, 2018, by a security man working for the Sociedade de Transportes Coletivos do Porto
(STCP).
According to the 21-year-old woman’s report in, after being assisted at the Santo António
Hospital, she "was assaulted by the security of 2045, at the service of STCP". "You do not come
in here, you f***ing black woman!" was one of several expressions she heard.
The young woman admitted that she was ahead in the waiting line for the bus, and she tried to
jump off abruptly. According to Nicol, the security guard prevented her from getting on the
bus, grabbed her arm and pushed her out, starting to beat her after she put up resistance. She
says he grabbed her, hit her while on the floor, and punched her several times.
Her face was swollen, full of bloodstains, and her lips deformed. The medical report of the
Hospital de Santo António, in Porto, says she had facial trauma.
Several witnesses who were at the scene reported to the newspapers, that the security guard
assaulted Nicol with punches as she described. They confirmed that the PSP agents arrived
while the security guard had his knees on Nicol, meaning they realized that there was an
assault.
The Deontology Nucleus of the Command of the PSP of Porto opened a disciplinary process to
the two agents who went to the place where Nicol Quinayas was being attacked by an
employee of a security company 2045, on June 24.
There is a suspicion of a breach of duty of care on the grounds that the two police officers did
not arrest the security guard in the act and did not ask the victim if she wanted to make a
complaint.
The private security company 2045 revealed that it had initiated an internal investigation
process, indicating that the security guard who allegedly assaulted the young woman was "no
longer in the service of STCP". For its part, the Porto Council strongly condemned the
aggression, calling it an "intolerable act of racist violence”.
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In 2018, complaints of racism and xenophobia have reached the highest number ever in
Portugal, and this can lead to a growing number of individuals who feel ‘marginalised"’ becoming vulnerable to processes of radicalisation.

LINKS for Portugal Case study:
https://expresso.pt/sociedade/2018-07-05-Nicol-Quinayas-Nao-quero-que-ele-fique-sememprego-mas-quero-que-ele-nao-volte-a-exercer-funcoes-destas#gs.eFMcf4kL
https://www.publico.pt/2018/07/19/sociedade/noticia/policias-do-caso-nicol-quinayasalvo-de-processo-disciplinar-1838380#gs.JwiemUUf
https://www.publico.pt/2018/06/27/sociedade/noticia/jovem-agredida-por-fiscal-posmeos-joelhos-em-cima-como-se-fosse-um-trofeu-1836108#gs.0Fw1gLyW
https://www.dn.pt/portugal/interior/preta-de-merda-queres-apanhar-um-autocarroapanhas-no-teu-pais-9517487.html
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Case study from Ireland
The threat of violence in Northern Ireland and the border region of the Republic of
Ireland due to Brexit
This story presents the danger of radicalisation among young people, north and south of the
UK border on the island of Ireland. The time is February 2019 and the United Kingdom may
be preparing to leave the European Union without securing a deal. This poses a threat that
there will be a ‘hard border’ between the Republic of Ireland and the UK. At this time, young
adults in the border region of Ireland are preparing for such an eventuality. They have heard
the stories of violence from their parents; they think they understand the hardship of ‘The
Troubles’ where casualties on both sides of the fight – Republican and Unionists – became a
daily occurrence; a feature on the daily news broadcast that was so commonplace, listeners
did not even pay attention to the rising death tolls.
What is different from the time of ‘The Troubles’ and now is the degree of separation
young people feel from the causes that were fought for them, and the fact that they now have
access to social media channels to plan, to engage in radical rhetoric, to foster hate for the
‘other’ side. While the violence of the past can never be justified, it was understood to be
politically motivated – both sides were sure of what they were fighting to achieve and what
their intended outcome was. In the new wave of violence that is threatened because of the
UK’s vote to ‘Brexit’, the young people are not organising for a cause or for something that is
politically motivated – they are organising to participate in violence, for the sake of violence.
A young, 24 year old man called Joe Boylan lives in the border region of Ireland. His
father and uncles were IRA-sympathisers, and were affiliates of an infamous IRA bomb maker,
responsible for attacks in the UK during ‘The Troubles’. Joe has grown up on the stories that
were shared in these circles; and although his father and uncles have no appetite for returning
to this time of violence, Joe feels that with the UK failing to negotiate a Brexit deal with the
European Union and the potential for there to be a ‘hard border’ with the UK in Ireland, that
this is his opportunity for supposed glory. This is his time to follow in the footsteps of his
family members and other community leaders who went before him. One day, Joe turns on the
news and learns that there has been a car bomb in Londonderry in Northern Ireland, and that
the attack has been claimed by a group calling themselves the ‘New IRA’. Joe treats this attack
as a signal, that violence will surely follow Brexit, and he will be ready to join the fight.
Joe doesn’t find much support for this type of violence among his peers. They are
employed in the region and more worried about the economic impact of Brexit; but Joe is
eager to find sympathisers and supporters, so he turns to social media. Through social media,
he is linked with groups like ’32 county Ireland’ who believe that Brexit poses a credible
opportunity for the 32 counties of Ireland to be united under a government in Dublin. Here he
finds hundreds of online compatriots who willingly feed Joe’s hunger for sectarian violence in
the region, who support his ideas to attack border postings and who reinforce his beliefs that
he is doing the right thing by preparing for violence after Brexit.
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As Joe becomes self-radicalised through these online groups and through engaging in
online chats with like-minded radicals, he admits to his father his true hatred for ‘the other
side’; proclaiming it in such a way that his father realises, his son hates ‘them’ more than he
himself ever did. His father tries desperately to reason with his son, but it is too late. Joe has
been radicalised and is waiting for his opportunity to take up arms.
Links for Irish Case Study:
https://www.ft.com/content/25a0993e-1d91-11e9-b2f7-97e4dbd3580d
https://www.independent.co.uk/voices/brexit-good-friday-agreement-northern-irelandtroubles-violence-ira-border-a8297406.html
https://www.express.co.uk/news/uk/1080049/Brexit-news-northern-ireland-hard-bordereu-negotiation-IRA-republican
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Case study from Czech Republic
Toto je příběh Češky Markéty Všelichové, která aktuálně pobývá v tureckém vězení. K pobytu
ve vězení byla odsouzena za údajné napomáhání terorizmu a spolupráci s bojovníky milic
syrských Kurdů YPG, které Turecko považuje za teroristickou organizaci. Její příběh vlastně
začíná ve studentské lavici technické fakulty zemědělské univerzity. Tak jako všichni studenti
i ona má své zájmy a témata, která ji zajímají. Tématem, o které se studentka Markéta
Všelichová začala zajímat, byla situace v severní části Sýrie a zde probíhající konflikt. Prvotní
informace získávala z televize a především z Internetu. S narůstajícím množstvím informací se
vykrystalizovaly její velká sympatie s Kurdy. Říká, že je fascinována jejich vírou ve svobodu a
demokracii. Rozhoduje se, že oblast navštíví, aby viděla, jak to vypadá doopravdy. Poté
skutečně několikrát navštíví syrskou Rojavu, kde se osobně seznamuje s místním krajem i
místními lidmi. Neskrývá své sympatie k místním lidem a oblasti Rojava. Své názory a
sympatie publikuje na Internetu i v několika rozhovorech v českých médiích, pro které je její
příběh nevšední a zajímavý. Protože chce být místním Kurdům v Rojavě užitečná, rozhodne se
tam dovézt polní mobilní nemocnici. Zakládá finanční sbírku, která by to měla umožnit. Než se
jí její plán podaří zrealizovat, je zadržena tureckou policií při přechodu z Turecka do Iráku
v listopadu 2016. Při kontrole se u ní našly materiály (fotografie, zvukové soubory), které
zmiňují kurdské milice YPG, které Turecko považuje za teroristickou organizaci. Turecká
prokuratura ji následně obvinila z příslušnosti k ozbrojené teroristické organizaci. Česka se
brání u soudu s tím, že je humanitárními aktivistkou a že YPG nejsou teroristickou organizací
s odůvodněním, že bojují proti radikálům z Islámského státu. Následně je odsouzena a, i přes
snahu České republiky o jiné řešení, nastupuje pobyt v tureckém vězení. Byla odsouzena na 6
let a tři měsíce.
Z příběhu je patrné, že zprvu normálně žijící studentka nachází téma, které ji zajímá a věnuje
mu stále více pozornosti. Média a internet jsou nejen zdrojem jejích informací, ale také
zdrojem kontaktů na podobně smýšlející lidi i zdrojem inspirace k seberealizaci v této oblasti
zájmu. Její názory i energie, kterou tomuto tématu věnuje, se postupně zhmotňují do
výrazných změn v jejím reálném životě. Noví přátelé, cesty do Sýrie i rozhovory v médiích jsou
něčím, co její život postupně radikálně odlišuje od běžného života české studentky. Plány na
finanční sbírku a instalaci polní nemocnice v severní části Sýrie už nemají s životem normální
české studentky společného vůbec nic. Radikální názory i činy spějí nutně i k neobvyklému
pokračování příběhu. V tomto případě příběh končí odsouzením a vězením v Turecku.
Tomuto bohužel nezabránily ani názory a snahy rodičů, učitelů, přátel či odborníků na
problematiku konfliktu v Sýrii.
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Case study from Cyprus
Ποδοςφαιρικόσ Φουλιγκανιςμόσ
την

Κύπρο

υπϊρχει

ϋνα

ευρϋωσ

διαδεδομϋνο

φαινόμενο

του

«ποδοςφαιρικού

χουλιγκανιςμού» που ςυχνϊ διεξϊγεται από τη νεολαύα. Έχει την τϊςη να εύναι πολιτικϊ
καθοδηγημϋνη και ϋχει υπϊρξει ωσ αιτύα βύασ και ςοβαρών τραυματιςμών μεταξύ των
φιλϊθλων του ποδοςφαύρου κατϊ τη διϊρκεια αγώνων μεταξύ των αντύπαλων ομϊδων τουσ.
Ένα πρόςφατο παρϊδειγμα πραγματοποιόθηκε τον Δεκϋμβριο του 2017, όταν κατϊ τη
διϊρκεια ενόσ αγώνα ανϊμεςα ςτην ΑΕΛ (ομϊδα αριςτερού κόμματοσ) και του ΑΠΟΕΛ(ομϊδα
δεξιού κόμματοσ) ξϋςπαςε ϋνα ςοβαρό επειςόδιο βύασ με αποτϋλεςμα ϋνα νεαρό αγόρι να
τραυματιςτεύ ςοβαρϊ κεφϊλι. Έξι λεπτϊ πριν από το τϋλοσ του πρώτου ημιχρόνου, οπαδού
του ΑΠΟΕΛ, ϋριξαν μια κροτύδα ςτο γόπεδο, προκαλώντασ τραυματιςμό του 14χρονου. Αυτό
ςυνϋβη αφού οι ποδοςφαιριςτϋσ των δύο ομϊδων εύχαν ϋντονη διαφωνύα.
Σο παιχνύδι διακόπηκε για περύοδο 15 λεπτών και, όταν ξανϊρχιςε, διακόπηκε λόγω τησ
ρύψησ επικύνδυνων αντικειμϋνων από τουσ οπαδούσ τησ αντύπαλησ ομϊδασ ΑΕΛ.
Κατϊ τη διϊρκεια του δεύτερου διαλειμματοσ, ϋνασ αριθμόσ υποςτηρικτών των δύο ομϊδων
μπόκαν ςτο γόπεδο και ςυγκρούςτηκαν με βύα. Κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ ςύγκρουςησ ϋνα
17χρονο αγόρι ςυνελόφθη για βύαιη επύθεςη ςε ϊλλουσ και για μαχαιροφορύα.
Κατϊ τη διϊρκεια των επειςοδύων, τραυματύςτηκαν τρύα αςτυνομικϊ οχόματα και τϋςςερα
ιδιωτικϊ οχόματα, καθώσ και παρϊθυρα καταςτόματοσ.

Football and extremism
In Cyprus there is a widespread phenomenon of ‘football hooliganism’ which is often conducted
by youth. It tends to be politically-driven and has been the cause of violence and severe injuries
between football fans during the games of their opposing teams.
A recent example took place in December 2017 when during a match between ‘AEL’ (a left-wing
supporting team) and APOEL (a right-wing supporting team) there was an outbreak of violence
with the result of a young ‘ball boy’ suffering severe head traumatic injury. Six minutes before the
end of the first half, a team of APOEL fans, threw a firecracker onto the pitch, causing a 14-year-
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old ball boy to be injured. This happened after the players of the two teams had an intense
disagreement on the pitch.
The game was interrupted for a period of 15 minutes, and when it was restarted, it was
interrupted again, due to dangerous objects being thrown by fans from the opposing team: AEL.
During the second break, a number of supporters of the two teams invaded the pitch and there
were violent clashes. A 17-year-old boy was arrested for carrying a knife and for violently
assaulting others.
During this episode, three police vehicles and four private vehicles were damaged, and a shop
window was smashed.

Links:
https://www.cnn.gr/news/sports/story/109285/kypros-thlivera-epeisodia-sto-tsireio-vid
http://www.sigmalive.com/news/local/475896/i-riza-tou-xouligkanismou-oi-ultras-kai-torussia-2018
https://www.sport24.gr/football/Cyprus/mpalaki-oi-eythunes-apo-ael-kai-apoel.4983487.html
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Case study from Finland
Sisäministeriön katsaus väkivaltaisen radikalisoitumisen tilanteesta Suomessa
”Suomessa arjen turvallisuuteen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin
näkökulmasta vaikuttavat eniten väkivaltaiseen äärioikeistoon liittyvät henkilöt, jotka
käyttävät väkivaltaa vastustajikseen kokemiaan henkilöitä kohtaan. Yleisimmin suomalainen
äärioikeistolainen liikehdintä on edelleen rasististen skinheadryhmien toimintaa. Näiden
toiminta perustuu paikallisiin kerhoihin, ja se on valtaosaltaan spontaania katuväkivaltaa.
Näkyvin äärioikeistolainen toimija on kansallissosialistinen Pohjoismainen Vastarintaliike
(PVL), jonka nimi oli aiemmin Suomen Vastarintaliike. Sen toimintaan on vaikuttanut
Poliisihallituksen maaliskuussa 2017 nostama kanne järjestön lakkauttamiseksi… Poliisin
rikosilmoitusjärjestelmästä tunnistettiin vuonna 2017 hieman alle 100 rikosta, joiden
epäiltiin liittyvän väkivaltaiseen ekstremismiin, joista yli puolet liittyi väkivaltaiseen
äärioikeistoon. ”
Lähde: Sisäministeriön julkaisuja 13/2018
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160777/SM_13_2018.pdf?sequen
ce=4&isAllowed=y
Seuraavana Ylen lehtijuttu Suomen vastarintaliikkeen perustajasta Henrik Holapasta ja hänen
tarinastaan.
Natsijohtaja, jonka usko loppui
Esa Henrik Holappa on pyhittänyt lähes puolet elämästään kansallissosialismille. Nyt hän on
luopunut aatteestaan ja katuu vuosia, jolloin hän saarnasi vihan ja väkivallan puolesta.
Holappa haluaa nyt tehdä menneisyytensä kanssa julkisen pesäeron huolimatta vaaroista,
joita se tuo mukanaan.
Nuoren miehen tie kulki lapsuuden ajan sotilasinnostuksesta Suomen kovapintaisimpien
uusnatsien ja uusfasistien keulakuvaksi Suomen Vastarintaliikkeessä. Hänen elämässään oli
kyse taistelusta, liikkeestä ja kansallissosialismista. Vaan vuosi vuodelta kaikki alkoi tuntua
yhä vähemmän oikealta.
”Aloin kysyä halusinko todellakin kasvattaa lapseni osaksi tätä liikettä. Halusinko minä, että
he eläisivät yhtä suljettua elämää kuin minä ja että he näkisivät kaikkialla vihollisia. Ajattelin
omaa aikaani natsiliikkeessä ja tajusin äkkiä, että minun touhuni olivat olleet täysin
päättömiä. Kun vuonna 2007 jouduin poliisikuulusteluun, minulle vakuutettiin, että
kansallissosialismi on historiaa. Minun olisi tuolloin pitänyt tajuta, että he olivat oikeassa –
tapahtunut mikä tapahtunut”, Holappa kertoo Ylelle ainutlaatuisessa haastattelussa.
Holappa kuvaa raskaaksi prosessia, joka päättyi hänen eroamiseensa liikkeestä.
”Elin vuosikausia kansallissosialismin oppien mukaisesti. Seurustelin liikkeelle ja
kansallissosialismille vihkiytyneiden henkilöiden kanssa. Minä olin ihan samanlainen. Siksi
minun on nyt pakko määritellä kaikki uudelleen ja oppia tuntemaan itseni uudelleen. Kuka
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minä oikeastaan olen? Kun päätin jättää natsismin, ei elämässäni ollut paljoa jäljellä. Minun oli
pakko aloittaa kaikki alusta.”
Holappa sanoo, että hän yrittää ymmärtää missä kohtaa ja mitkä asiat menivät pieleen ja
milloin hänen innostuksessaan historiaa kohtaan pimeä puoli pääsi vallalle.
Esa Henrik Holappaa kiinnosti lapsuudesta asti kaikki, millä oli tekemistä armeijan kanssa.
Teinivuosina kiinnostus suuntautui Natsi-Saksan historiaa kohtaan. Häntä innostivat
Kolmannen valtakunnan militarismi ja tiukka kuri. Holappa sanoo, että hänen natsimainen
maailmankuvansa alkoi muodostua 13–14 ikävuosien kieppeillä.
HH = Heil Hitler tai Henrik Holappa
Vuonna 2000 Holappa kirjoitti antisemitistiselle Huhtikuun ryhmälle muutamia tekstejä
Waffen-SS:ssä toimineista vapaaehtoisista suomalaisista. Hän oli tuolloin 15-vuotias. Hän ei
ollut kuitenkaan valmis liputtamaan avoimesti natsismin puolesta eikä siksi käyttämään omaa
nimeään. Hän ryhtyi eräänlaisena pseudonyyminä kirjoittamaan toisella erisnimellään eli
Henrikillä. Sitä paitsi Henrik Holappa toimi hänen mukaansa paremmin kansainvälisissä
kuvioissa. Natsien keskuudessa HH on usein käytetty lyhenne, jolla tarkoitetaan ”Heil Hitler”.
Siitä lähtien nimi on seurannut häntä ja koko natsikautensa ajan Esa Holappa tunnettiin
Henrik Holappana.
Vuosina 2001–2002 Holappa kuului Oulussa paikalliseen skinhead-jengiin ja tutustui useisiin
skiniliikkeen johtajiin. Hän kuitenkin pettyi, koska nämä eivät olleet erityisen kiinnostuneita
ideologisista teemoista. Skinien uusnatsismi keskittyi ennen muuta viinan juontiin, musiikin
kuunteluun ja maahanmuuttajien kanssa tappelemiseen. Se ei kuitenkaan Holapalle riittänyt.
Hän sai tarpeekseen kun ajautui riitoihin jengin muiden jäsenten kanssa. Hän ripusti
pilottipusakan naulaan ja heitti maihinnousukengät jaloistaan. Holapan mielestä Suomessa ei
ollut uskottavia kansallissosialisteja. Hän suuntasi katseensa ulkomaille ja skinheadkavereitaan huomattavasti vaarallisempiin henkilöihin.
Kirjeenvaihtokurssi natsismin saloihin
Hänen ensimmäiset kontaktinsa maailmaan, josta tulisi hänen huomattava henkilökohtainen
verkostonsa äärioikeistolaisissa järjestöissä, löytyivät Britanniasta. Niiden kautta hän sai
yhteyden paljon vanhempaan mieheen, rankkoja rikoksia tehneeseen yhdysvaltalaiseen
natsiin Richard Scutariin. Scutari oli The Order -nimisen järjestön jäsen. Hänet oli tuomittu
60 vuoden vankeusrangaistukseen useista rajuista rikoksista, joissa oli ollut poliittinen
motiivi. Vuonna 2002 Holappa kirjoitti Scutarille ensimmäisen kirjeensä.
”Hänen taustansa oli sotilaallisissa erikoisjoukoissa. Se minua varmaankin innosti
eniten. Halusin myös tuntea ihan oikean natsin. Hänellä oli vaikuttava elämänkerta ja
hän tuntui olevan tosissaan. Halusin oppia tuntemaan juuri sellaisia ihmisiä.”
”Aluksi kyselin hänen elämästään ja armeijapalveluksestaan. Vähitellen kirjeenvaihtomme
muuttui henkilökohtaisemmaksi ja ideologisemmaksi. Emme koskaan kirjoittaneet mitään
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väkivallasta. Silloinhan kirjeet eivät olisi menneet perille”, Holappa kertoo suhteesta, josta tuli
hänen kirjekurssinsa kansallissosialistiseen ideologiaan.
Kirjeenvaihtoa kesti vuoteen 2014 asti, jolloin Holapan usko alkoi tosissaan hiipua. Hän ei
enää vastannut Yhdysvalloista tulleisiin kirjeisiin.
Holappa kirjoitteli myös muun muassa Ku Klux Klanin johtajalle David Dukelle, saksalaiselle
poliisimurhaajalle Kay Diesnerille ja norjalaiselle skinille Ole Nicolai Kvislerille, joka sai
vankilatuomion rasistisin motiivein suoritetusta murhasta. Holapalla oli suhteet myös
yhdysvaltalaisiin rasistisiin jengeihin kuten Aryan Brotherhood ja Aryan Nations.
Natsifoorumien aktiivi
Helmikuussa 2004 perustettiin verkkoon suomalainen natsifoorumi Kansallissosialismi.com.
Henrik Holappa oli sen aktiivisimpia kirjoittajia. Hän kertoo itse, että hänen tekstinsä
käsittelivät ennen muuta sotilaita ja suomalaisia SS-miehiä, mutta nyttemmin lakkautettu
sivusto sisälsi myös rasistisia, juutalaisvastaisia ja joukkotuhon kieltäviä artikkeleita.
Verkkosivuston kautta Holappa tutustui samanmielisiin kotikaupungissaan Oulussa. He
kohtasivat ja ryhtyivät vähitellen tapailemaan säännöllisesti keskenään.
”Meitä oli kahdeksan henkilöä, joimme kahvia ja keskustelimme. Analysoimme maailman
politiikkaa ja erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja. Alkoholia ei näissä tapaamisissa nautittu.
Tämä tuntui huomattavasti hauskemmalta kuin skinien seurassa. Nuo ihmiset olivat älykkäitä
ja monilla heistä oli korkeakoulututkinto. Ja he ajattelivat samoin kuin minä.”
Perussuomalaisten jäsenenä
Ryhmä aloitti poliittisen aktivisminsa vierailulla Perussuomalaisissa vuosina 2005–2006.
Holappa valittiin puolueen piirijärjestön hallituksen varajäseneksi, mutta hän sanoo, ettei
ollut koskaan mikään aktiivi perussuomalainen.
”Jaoin joitain vaaliesitteitä ja kävin parissa kokouksessa. En kuitenkaan koskaan löytänyt
paikkaani puolueessa. Olin tuolloin 20 ja kaikki muut olivat vanhempia. Toisaalta minusta
puolueen linja oli aivan liian pehmeä. Minut vaiennettiin, jos yritin puhua
monikulttuurisuuden vaaroista. Siksi koko ryhmämme erosi puolueesta”, Holappa kertoo.
Oma järjestö
Perussuomalaisista lähdön jälkeen heräsi ajatus perustaa oma järjestö. Holappa ja toinen
kansallissosialismi-foorumille kirjoittanut henkilö, Mikko*, keskustelivat oman järjestön
ideologisesta pohjasta ja siitä kuka halusi lopulta lähteä mukaan.
Samoihin aikoihin Holappa sai Richard Scutarilta kirjeen, jossa tämä kehotti ottamaan
yhteyttä Scutarin toiseen kirjeenvaihtokaveriin. Mies oli ruotsalainen ja kuului Ruotsin
Vastarintaliike-nimiseen järjestöön. Holappa ryhtyi kirjeenvaihtoon ruotsalaisten natsien
kanssa.
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Holappa aloitti kontaktit ruotsalaisiin, mutta kun Suomen Vastarintaliike perustettiin, hän oli
itse Yhdysvalloissa, jossa hän toimi ja asui yhdysvaltalaisten uusnatsien ja rasistien luona.
Ennen Yhdysvaltain matkaansa heinäkuussa 2008 Holappa ja Mikko tapasivat. Mikko oli
muuttanut Oulusta Helsinkiin. He sopivat, että Mikko jatkaisi yhteydenpitoa ruotsalaisiin
natseihin. Myöhemmin samana vuonna tuli päätös Ruotsista: suomalaiset saivat luvan
perustaa oman vastarintaliikkeensä. Holappa valittiin viralliseksi johtajaksi ja keulakuvaksi,
vaikka hän oli tuolloin ulkomailla.
Kun Holappa kesällä 2009 palasi Suomeen oli Vastarintaliike jo levittäytynyt monille
seuduille. Siihen oli liittynyt äärioikeistolaisia kaveriporukoita ja nämä olivat saaneet
järjestössä valtaa. Holapalle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin luopua ajatuksesta, että hänestä
olisi tullut liikkeen todellinen johtaja.
”Olin täysin tuntematon useimmille jäsenille, jotka olivat tunteneet toisensa vuosien ajan. He
suhtautuivat minuun epäillen. Ei ollut mahdollista tulla ulkopuolelta ja yrittää olla
auktoriteetti. Sitä paitsi asuin Oulussa ja saatoin osallistua harvoin eteläisessä Suomessa
pidettyihin kokouksiin, joissa päätökset tehtiin. Totta kai minulla oli asioihin vaikutusta,
mutta jos etelän johtajat olivat jotain keskenään päättäneet, noudatettiin sitä linjaa”, Holappa
sanoo.
Holapan piti siten yrittää löytää oma roolinsa johtajana ilman valtaa. Hän edusti Suomen
osastoa yhteydenpidossa Ruotsin Vastarintaliikkeen kanssa, mutta kotimaassa johtivat
toimintaa muut henkilöt.
”Minulla ei ollut täällä paljoakaan tekemistä, joitakin puheluita, sähköposteja silloin tällöin ja
verkkosivuston ylläpitoa. Pari kertaa reissu kuukausikokouksiin Helsinkiin tai Turkuun.
Minun ei tarvinnut omistaa montaakaan tuntia päivässä Vastarintaliikkeelle.”
”Alkuaikoina liike etsi suuntaansa ja olimme harvoin yhtä mieltä asioista. Etelän
aktivistiryhmät halusivat, että olisin ollut aktiivisempi ja vahvempi johtaja. He eivät koskaan
ymmärtäneet minun kirjallista kiinnostustani, he eivät olleet kiinnostuneita historiallisesta
analyysistä tai ideologisesta keskustelusta. He halusivat enemmänkin urheilullista aktivismia
ja jännittävien asioiden tekemistä. Olin liian teoreettinen ja ikävystyttävä”, Holappa kertoo.
Johtaja liikkeellä
Holapan ensimmäinen vuosi Vastarintaliikkeen muodollisena johtajana oli kiertolaisen
elämää. Suomessa hänellä ei ollut asioihin juuri sanomista eikä paljoa tekemistäkään. Siksi
hän matkusti edestakaisin Suomen, Ruotsin, Saksan, Itävallan, Ranskan ja Espanjan väliä.
Kussakin maassa löytyi samanmielisiä, joiden kanssa olla tekemisissä ja joiden luona asua.
Ruotsin-reissuilla hän tapasi naisen, joka alkoi odottaa hänelle lasta vuonna 2011. Se teki
lopun kiertolaisuudesta ja toukokuussa 2011 Holappa asettui asumaan Taalainmaalle.
Suomen Vastarintaliikkeen keulakuva etääntyi näin yhä kauemmaksi järjestöstään.
Yhteydenpito Suomeen tapahtui pääasiallisesti sähköpostin ja skypen avulla. Hän matkusti
Suomeen vain aktivistipäiville ja suurempiin tilaisuuksiin. Holapalla oli siten vain satunnaisia
kontakteja henkilöihin, jotka käytännössä johtivat liikettä.
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Suuri epäilys
Tätä kesti vajaan vuoden. Syksyllä 2012 Holappa ilmoitti ilman ennakkovaroitusta, että eroaa
SVL:n johtajuudesta. Hän oli turhaan yrittänyt löytää paikkaansa liikkeessä. Toverit tuntuivat
yhä vieraammilta. Suomalaiset pitivät hänet loitolla eikä hän tuntenut yhteenkuuluvuutta
ruotsalaisten kanssa. Holappa halusi tehdä enemmän liikkeen eteen, mutta koki, että muut
painoivat alas henkilöt, jotka yrittivät kohota liikkeessä. Hän oli liikkeen johtaja mikä tarkoitti
sitä, että kaikki mikä tehtiin SVL:n nimissä tehtiin myös hänen nimissään – vaikka hänellä ei
ollutkaan mahdollisuutta vaikuttaa asioihin.
”Olin puhunut luopumisesta päiväkausia kumppanini kanssa ja eräänä aamuna päätin erota.
Minähän olin kotoisin Oulusta eikä minulla ollut mitään suurempaa tekemistä etelän johtajien
kanssa. Siksi en edes ajatellut, että olisin kääntynyt heidän puoleensa. Lähetin sähköpostia
ainoalle hyvin tuntemalleni aktivistille, Juuso Tahvanaiselle Ouluun. Kysyin häneltä oliko
hän kiinnostunut SVL:n johtamisesta. Viidessä minuutissa sain myöntävän vastauksen ja asia
oli sillä selvä”, Holappa muistelee.
Holapan mukaan hänen valintaansa ei koskaan kyseenalaistettu eikä kukaan Suomesta
ottanut häneen yhteyttä. Kaikki oli hyvin niin kauan kun hän ei kokonaan luopunut natsiideologiasta ja liikkeestä. Kun johtajan vaihdos julkistettiin, Holappa antoi ymmärtää, että hän
toimisi edelleen pohjoismaisessa katto-organisaatiossa (NMR). Tämä ei kuitenkaan vastannut
todellisuutta – kuten ei moni muukaan asia Vastarintaliikkeessä.
”Pidin yhteyttä Klas Lundiin ja muuhun johtoon, mutta minulla ei ollut mitään varsinaista
tehtävää tai asemaa liikkeessä. Olihan paljon suunnitelmia kuten, että minusta piti tulla
verkkosivustomme englanninkielisen version päätoimittaja ja että kirjoittaisin järjestön
Polaris-lehteen, mutta kaikki suunnitelmat kuivuivat kasaan”, Holappa kertoo.
Pohjoismaisella Vastarintaliikkeellä ei ole englanninkielisiä verkkosivuja, vain lyhyt esittely
järjestöstä. Jäsenlehti Polaris on lakkautettu ja Holappa ehti kirjoittaa siihen vain pari juttua.
”Aloin ensi kertaa nähdä liikkeen hyvin pienen piirin muodostamana lahkona. Silloin en vielä
ollut valmis jättämään liikettä. Ajattelin, että ehkä kykenisin muuttamaan liikettä sisältäpäin.
Aina löytyi jokin ”ehkä”, joka piti minut mukana.”
Holapan tie ulos natsismista – johon hän ei enää täydellä sydämellä uskonut – oli alkanut. Hän
osallistui yhä harvemmin tapaamisiin tai muihin toimiin.
Käännekohta kesällä 2014
Kesällä 2014 Holappa oli valmis myöntämään itselleen, että voisi jättää natsismin ja
Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen. Hän ei kuitenkaan kertonut sitä julkisesti, koska se saattoi
olla vaarallista. Hänen mukaansa Vastarintaliike piti häntä petturina jo siksi, että hän oli niin
passiivinen ja että hän piti yhteyttä henkilöihin, jotka olivat aiemmin lähteneet
pohjoismaisesta liikkeestä. Oli turvallisempaa antaa ymmärtää, että hän edelleen tavalla tai
toisella oli mukana liikkeen toiminnassa – vaikkakin teki erittäin vähän ja seurusteli väärien
ihmisten kanssa.
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Ei yhteyksiä Pohjolaan
Holapalla ei ole enää minkäänlaisia yhteyksiä vastarintaliikkeisiin muissa Pohjoismaissa.
Yhteydet entisiin tovereihin Suomen Vastarintaliikkeessä rajoittuvat satunnaisiin skype kontakteihin, jos he sattuvat olemaan linjoilla samaan aikaan.
”He kysyvät miten voin ja mitä puuhailen. Luulisin, että ruotsalaiset ovat pyytäneet heitä
selvittämään mitä Holappa touhuaa. Ruotsalaiset eivät ole olleet suorassa yhteydessä minuun
sitten vuoden 2014. Tuona kesänä kumppanini sai useita puheluita, joissa kerrottiin, että
minun olisi pitänyt olla kummallisissa paikoissa outoihin aikoihin. He olivat hyvin uteliaita
siitä mitä olin tekemässä. Saman vuoden syksyllä Pohjoismaiden Vastarintaliikkeen
parlamentaarisen haaran johtaja Pär Öberg matkusti Suomeen puhuakseen minulle ”järkeä”.
Hän oli hyvin ärtynyt, koska en tullut paikalle kun hän kutsui. Hänen viestinsä oli, että minun
oli tultava kun kutsu käy – sama missä olin tai mitä olin tekemässä. Sitten hän ilmoitti, että
hän ottaa minuun yhteyttä ja että puhumme silloin asiat halki. Tuota puhelua ei ole koskaan
tullut”, Holappa sanoo.
Rajan yli
Holappa on nyt entisten tovereidensa silmissä kaksinkertainen petturi, kun hän kertoo
avoimesti erostaan ja todellisuudesta Vastarintaliikkeen julkisivun takana. Hän on sekä
jättänyt liikkeen ja natsismin että kertoo nyt liikkeen sisäisistä olosuhteista ”vihollismedialle”
. Tämä on äärimmäinen majesteettirikos Pohjoismaisessa Vastarintaliikkeessä ja se saattaa
olla vaarallista.
”Olen tietoinen vaarasta. Jos kimppuuni hyökätään, sitä tuskin tekee kukaan johtajista tai
varsinaisista jäsenistä. Sellaiseen saattaa ryhtyä jokin nuorempi jäsen, joka haluaa luoda
itselleen jonkinlaista mainetta”, Holappa arvioi.
Vaarasta huolimatta Holappa sanoo, ettei anna pelon ottaa valtaa. Hän haluaa muuttaa
elämäänsä ja silloin täytyy selvitä teoistaan. ”Mutta totta kai otan turvallisuuteni tosissani.”
Missä nyt mennään?
Holappa on ollut omistautunut, militantti kansallissosialisti puolet elämästään. Hän on
päättänyt luopua vihan ideologiasta valitsematta mitään tilalle.
”Minun ei tarvitse vielä määritellä itseäni poliittisesti. Nyt haluan olla mieluiten epäpoliittinen
henkilö.”
Holappa kuvaa olevansa siirtymävaiheessa. Tärkeintä on päästä eroon
äärimmäisyysajattelusta. Se prosessi on hyvässä vauhdissa, mutta ei vielä loppuun viety.
”Se ei ole helppoa. Olin 13–14-vuotias kun kiinnostuin kansallissosialismista. Mitä enemmän
luin sitä enemmän löytyi ”totuuksia”. Ne vahvistivat sen mihin uskoin. Omaksuin natsismin
täydestä sydämestäni. Seurustelin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka olivat vihkineet koko
elämänsä natsismille, minä kuuntelin heitä ja elin heidän oppiensa mukaan. Minusta tuli
heidän kaltaisensa. Nyt minun on määriteltävä elämäni uudelleen ja opittava tuntemaan itseni
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uudella tavalla. Kuka ja mikä minä olen? Elämässäni ei ollut paljoa jäljellä kun luovuin
natsismista. Minun on aloitettava aivan alusta”, Holappa sanoo.
”Minun pitää olla rehellinen itseäni kohtaan. Minun pitää myöntää missä olen ollut ja mitä
olen tehnyt. Minun on myös ymmärrettävä missä meni pieleen. En halua enää olla osa tuota
liikettä enkä halua rakentaa kansallissosialistista valtiota. Minun on läpikäytävä kaikki
tapahtunut pala palalta ja yritettävä analysoida sitä.”
Holappa sanoo, että hän yrittää nyt hyvittää natsivuotensa ja korjata tekemiään virheitä. Hän
on kirjoittanut kirjan elämästään ja kirjoitusprosessin aikana joutunut katsomaan rehellisesti
elettyä elämää. Se on nostanut esiin tunnontuskia.
”Olisi ollut paljon parempiakin tapoja viettää nuoruusvuosiaan kuin perustaa natsiliike ja
yrittää ystävystyä väkivaltaisten uusnatsien kanssa. En kuitenkaan voi muuttaa
menneisyyttäni. Voin ainoastaan rakentaa tulevaisuuttani – ja se alkaa nyt.”
Tuntee vastuunsa
Holappa kertoo tuntevansa edelleen vastuuta, kun kuulee tai lukee siitä mitä Vastarintaliike
on tehnyt. Hän ajattelee menneisyyttä ja liikettä joka ikinen päivä. Kuusitoista vuotta on pitkä
aika eikä se häivy vain olkapäitä kohauttamalla ja elämällä eteenpäin. Holappa kuitenkin
toivoo, että pimeyden jälkeen sarastaa valo. Kaikista vaikeuksista ja riskeistä huolimatta hän
on nyt jättänyt uusnatsistisen liikkeen.
”Kymmenen vuoden kuluttua toivon voivani sanoa, että nyt tekemäni päätös oli oikea. Toivon,
että olen voinut korjata tekemäni virheet ja mennyt elämässäni eteenpäin. On vaikeaa
ennakoida tämän enempää. Juuri nyt tuntuu siltä, että minun pitää vain ottaa päivä
kerrallaan”, lopettaa Holappa.
*) Koska emme ole tavoittaneet Mikkoa haastattelua varten, eikä hän ole esiintynyt julkisesti
SVL-jäsenenä, emme julkaise hänen sukunimeään.
Tämä projekti on toteutettu yhteistyössä norjalaisen Hate Speech Internationalin kanssa.
Lähde: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/15/natsijohtaja-jonka-usko-loppui
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Case study from Croatia
Politička radikalizacija mladih u Hrvatskoj

U Hrvatskoj, osobito na područjima zahvaćenima ratom 90-tih godina postoji val
radikalizacije i nacionalizma koja osobito negativno utječe na mlade s obzirom na njihove
osjetljive i povodljive godine.
Zabrinjavajuća je informacija da više od jedne trećine anketiranih srednjoškolaca prema
istraživanju nevladine organizacije GONG ima visok stupanj ekskluzivističkog nacionalizma i
skloni su određenim skupinama uskratiti jednak status državljanstva na temelju kulturalnih
kriterija. Četrdeset posto vjeruje da bi etnički Hrvati trebali imati više prava u Hrvatskoj nego
pripadnici drugih etničkih skupina, isti broj izražava negativne stavove prema nevladinim
organizacijama i njihovu ulogu u društvu. Polovica njih izrazila je homofobne stavove i
podijelila se u svojoj procjeni fašističke prirode NDH. Maloljetnici (od 14 do 18 godina) i mlađi
odrasli (od 18 do 21 godine) posebno su podložni žalbama radikalne desnice, a neki od njih su
se pridružili i skinheads pokretu okupljenom oko web foruma Stormfront Hrvatska.
Očigledno je da postoje razne skupine koje se služe plasiranjem laži, širenjem pesimizma,
preuveličavanja, konstantnim naglašavanjima nacionalnih različitosti koje žele da pridobiju
određene grupe ljudi na svoju stranu kako bi se izazivali nemiri i netrpeljivost zbog njihovih
viših ciljeva. Najopasnije je kada su takvi ljudi zaposleni na javnim mjestima, političari,
gradonačelnici, predvodnici raznih braniteljskih skupina i slično.
Kakvo je stanje u Hrvatskoj vrlo je dobro opisao političar Igor Koloman “ Svako malo na
nekom javnom okupljanju u RH dižu se desnice, mi smo okruženi retorikom mržnje,
netrpeljivosti, na temelju razlika među nama bilo koje vrste. Mrzimo se i tako se i ponašamo,
tako i govorimo, to je problem koji mi imamo u ovoj zemlji. Svastika na nogometnom stadionu
u Splitu je posljedica tog problema. I da ne bi bilo zabune, ustaško U, 'Za dom spremni' i
kukasti križ su isto, među njima nema razlike, nema relativizacije zločina i onoga što ti
znakovi predstavljaju, to je potpuno isto. Ono što dodatno zabrinjava je da nam se takve stvari
događaju često i u velikoj mjeri tamo gdje se okupljaju mladi ljudi, na sportskim događajima,
ne nekim koncertima, na nekim vrstama javnih okupljanja. To znači da imamo dodatno duboki
problem i kao društvo smo svi zakazali. „
Ponukani upravo navedenim motivima i tipovima radikalizacije prenosimo priču koja se
odvila u gradu Vukovaru. Vukovar je najistočniji grad Hrvatske koji je u Domovinskom ratu
pretrpio najveća razaranja. Na pograničnom je području gdje pored ostalih nacionalnosti ima
i Srba. To je posebno osjetljivo područje gdje je rezultat govora mržnje ili radikalizacije vrlo
brzo vidljiv na ulicama. Tu se nastoji izmiriti hrvatsko i srpsko stanovništvo već 20 godina, ali
postoje sa obiju strana grupe u medijima, na internet portalima, braniteljske grupe, političari
koji pokušavaju indoktrinirati ljude posebno mlade. Sukob dvije grupe srednjoškolaca zbog
različite nacionalnost izbio je u gradu nakon što su se na društvenim mrežama i raznim
portalima proširile vijesti na govor gradonačelnika koji je prozvao učenike srednje škole u
Vukovaru koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku jer na nogometnoj utakmici finala Kupa
Vukovara, odigranoj prošle godine, nisu ustali dok je bila intonirana hrvatska himna. Hrvatska
skupina dječaka prišla je dječaku koji pohađa nastavu na srpskom jeziku i
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započela s navijačkim i nogometnim provokacijama, nakon kojih su ga lakše fizički ozlijedili.
Dakle oni su bili radikalizirani i pod utjecajem govora mržnje.
Postavlja se pitanje kome je u cilju da mladi postaju netolerantni i isključivi prema manjinama
i druačijima od sebe, tko mlade radikalizira u ovom smijeru, tko želi da se stvori nacija koja ne
trpi i mrzi različito?
Otežavajuća okolnost za mlade su teške socijalne okolnosti u cijeloj zemlji, a posebno na
područjima koja su udaljena od glavnog grada. Socijalne prilike u društvu određuju
umjerenost ili radikalizam. Danas se mladi u Europi dijele na one koji su dobili šansu, znači
posao, karijeru i neki oblik stabilnosti te one druge. Oni koji to nemaju, a to je 40 do 50 posto
ljudi u sredozemnoj Europi, koji nemaju što izgubiti ti su najčešće radikalni.

https://vijesti.rtl.hr/novosti/hrvatska/2999101/neslavno-izvjesce-ek-hrvati-velicajuustastvo-jaca-nacionalizam-i-mrznja-prema-srbima-romima-i-lgbt-osobama/
http://hr.n1info.com/Vijesti/a187509/Najvise-govora-mrznje-na-portalu-Dnevno.hr.html
https://www.24sata.hr/news/policija-dovrsila-istragu-nasilje-u-vukovaru-bio-sukobnavijaca-609799
https://hrvatskabraniteljskapuckastranka.weebly.com/blog/penavagovor-vukovarskoggradonacelnika-ivana-penave-na-mirnom-prosvjedu-u-vukovaru
Case Study from Croatia - in English
Intolerance between minors

A high-school student and his friends were attacked at a train station. The attacker and his
five friends, all minors, approached and asked him if he was a fan of the Dinamo football club,
to which he replied in the negative. The attacker was Croatian and a fan of Dinamo (a Croatian
football club), while the victim was Serbian and a Red Star fan (a Serbian football club). One of
the Dinamo fans pushed the Red Star fan, breaking the bench he was sitting on in the process,
and kicked him while he was on the ground. In addition to the police and parents, the school
principal and the teachers were informed of the case. The Principal answered that they are all
familiar with earlier fights between those students. Also that although he was not obliged to do
so, he had talked to both students in a desire to prevent future conflicts and stop the spread of
intolerance but they don’t have adequate measures to prevent possible future conflicts.
The incident occurred in one of the Croatian cities that was most affected during the Croatian
War of Independence and is the closest to the Croatian-Serbian border. Although people of
both nationalities have tried to establish peaceful coexistence in the post-war period, incidents
such as this one still occur, indicating that the topic of nationality is still a sensitive one,
especially when the media, politicians and war veterans continue alienating members of
national minorities.
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Case study from Spain
Un grupo de jóvenes radicales atacan la Mezquita Mayor del Albayzín, Granada.
La radicalización se puede desarrollar en muchos ámbitos. En España, sobre todo en los
últimos tiempos con el yihadismo y el creciente nacionalismo debido al problema catalán, se
ha incrementado un radicalismo determinado: el fascismo o ultraderecha. De igual manera
que ha estado sucediendo en el resto de Europa con el ascenso de partidos políticos de ultra
derecha en países de toda Europa, en España ciertos grupos radicales -jóvenes guiados
generalmente por una ignorancia o falta de criterio- se valen del discurso de odio para atacar
o llevar a cabo acciones (violentas) islamófobas y xenófobas. El mal tratamiento del
terrorismo o la radicalización (religiosa en este caso) genera odio y xenofobia que incrementa,
así mismo, más radicalización (ideológica o política).
Un ejemplo claro lo encontramos en agosto de 2017. Un grupo de doce jóvenes radicales
atacaron la Mezquita Mayor de Granada situada en el barrio del Albayzín. Estos jóvenes
pertenecían a la facción de extrema derecha del colectivo denominado como Hogar Social, que
ya ha presentado más acciones violentas xenófobas, racistas, homófobas... sobre todo en
Madrid y Granada. Bajo un tinte de patriotismo y de defender a España, sus bases parten del
rechazo a lo extranjero, entre otras cosas.
Se colocaron delante de la mezquita por la noche con pancartas y gritos para asustar a los
musulmanes que había dentro. Con la intención de que salieran, desataron una situación de
miedo y pánico entre los vecinos lanzando bengalas al interior de la mezquita al mismo
tiempo que gritaban proclamas como “terroristas”, “os financia Daesh” o “fuera de Europa”.
Estas acciones se llevaron a cabo a pesar de que el imán de la mezquita se declarara en contra
de los atentados acaecidos en Barcelona y Cambrills y de que Granada sea una de las ciudades
más conocidas por su cultura intercultural (y todo el legado musulmán).
Una vez llegó la policía (avisados por los vecinos), los jóvenes se dispersaron por las
callejuelas del Albayzín y fue imposible su identificación. Sin embargo, se informó a los
responsables de la mezquita la posibilidad de denunciar por delito de odio. Varias
organizaciones, como el partido político Vamos Granada o la plataforma pro derechos
humanos Granada Abierta, han denunciado estas acciones y exigen que el colectivo sea
ilegalizado.
Otras ciudades como Sevilla también han sufrido, en sus mezquitas, actos de violencia por
personas no identificadas que pintan en sus paredes “¡Asesinos, lo vais a pagar!” o “Stop al
islam”.
Por ello es importante adquirir un pensamiento critico que sepa distinguir términos, corregir
estereotipos y prejuicios, y aprender la tolerancia y el respeto.

Enlaces a las noticias:
https://www.abc.es/espana/abci-mezquita-albaicin-granada-atacada-radicales-extremaderecha-201708201416_noticia.html
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https://www.antena3.com/noticias/espana/grupo-extremistas-corte-islamofobo-atacamezquita-albaicin-bengalas_20170820599979660cf2e2ea3558b0c3.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-grupo-jovenes-radicales-ataca-bengalasmezquita-albaicin-granada-20170820131619.html

Case Study from Spain - in English
A group of young radicals attack the Great Mosque of Albayzín, Granada.
Radicalisation can be developed in many areas. In Spain, especially in recent times with
jihadism and growing nationalism due to the Catalan problem, a certain radicalism has
increased: fascism or extreme right wing. Just as has been happening in the rest of Europe
with the rise of extreme right wing political parties, in Spain certain radical groups – young
people generally guided by ignorance or lack of judgement– use hate speech to attack or carry
out (violent) Islamophobic and xenophobic actions. The bad treatment of terrorism or
religious radicalisation generates hatred and xenophobia that serves to increase the spead of
ideological or political radicalisation.

We find a clear example in August 2017. A group of twelve young radicals attacked the Great
Mosque of Granada located in the Albayzín neighbourhood. These young people belonged to
the far-right wing faction of the collective called Hogar Social (‘social home’), which has
already been responsible for violent xenophobic, racist or homophobic actions, especially in
Madrid and Granada. Under a tinge of patriotism and defending Spain, it is based on the
rejection of the foreign, among other things.

They stood in front of the mosque at night with placards and shouts to scare those Muslims
inside. With the intention of driving people out of the mosque, they unleashed a situation of
fear and panic. They threw flares into the mosque at the same time as shouting proclamations
such as “terrorists”, “you finance Daesh” or “leave Europe”. These actions were carried out
despite the fact that the imam of the mosque declared himself against the attacks in Barcelona
and Cambrills and that Granada is one of the cities best known for its intercultural culture
(and the entire Muslim legacy).

Once the police arrived (called by the neighbours), the young people dispersed through the
streets of the Albayzín and it was impossible to identify them. However, those responsible for
the mosque were informed of the possibility of reporting a hate crime. Several organizations,
such us the political party Vamos Granada or the human rights platform Granada Abierta, have
denounced these actions and demand that the collective be banned.
Mosques in other cities such as Seville have also suffered acts of violence by unidentified
people who paint on their walls “¡Assassins, you will pay!” or “Stop Islam”.
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It is therefore important to acquire critical thinking that knows how to distinguish terms,
correct stereotypes and prejudices, and learn tolerance and respect.

Links for further reading:
https://www.abc.es/espana/abci-mezquita-albaicin-granada-atacada-radicales-extremaderecha-201708201416_noticia.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/grupo-extremistas-corte-islamofobo-atacamezquita-albaicin-bengalas_20170820599979660cf2e2ea3558b0c3.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-grupo-jovenes-radicales-ataca-bengalasmezquita-albaicin-granada-20170820131619.html
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