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Αγαπηςξί ρσμεογάςεπ,  

ςημ δεύςεοη ρσμάμςηρη ρςξ Burgh-Haamstede, ςηπ Ολλαμδίαπ, πξσ ξογαμώθηκε από ςξμ 

ξογαμιρμό Pro-work, ςα κύοια θέμαςα ρςα ξπξία επικεμςοχθήκαμε ήςαμ ςα ΕΤΡΗΜΑΣΑ και ςα 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ςηπ έοεσμαπ ρυεςικά με ςξσπ μεςαμάρςεπ/ποόρτσγεπ, ςα ξπξία είμαι κξιμά ρε 

όλεπ ςιπ υώοεπ  πξσ ρσμμεςέυξσμ εμεογά ρςξ ποόγοαμμα.  

Μέρχ ςηπ έοεσμαπ πξσ ποαγμαςξπξιήραμε, η ξπξία βαρίρςηκε ρε εοχςημαςξλόγια πξσ δόθηκαμ 

και ρσμπληοώθηκαμ από ςξπικξύπ πξλίςεπ, διαπξλιςιρμικά κέμςοα, ςξπικξύπ τξοείπ και νέμξσπ 

μεςαμάρςεπ/ποόρτσγεπ, ςα απξςελέρμαςα πξσ ποξκύπςξσμ είμαι: 

     Σα βαρικά ζηςήμαςα πξσ σπάουξσμ ρε κάθε υώοα είμαι όςι: 

○ Τπάουει παραπληροφόρηση ρυεςικά με ςημ μεςαμάρςεσρη και ςξμ ιρλαμικό πξλιςιρμό. 

Οι πεοιρρόςεοξι από ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ δήλχραμ όςι ςα κξιμχμικά μέρα εμημέοχρηπ  και 

ςα μέρα διάδξρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ όπχπ ξι ετημεοίδεπ και η ςηλεόοαρη, ρύμτχμα με ςα 

γεγξμόςα αμά ςξμ κόρμξ, μπξοεί μα επηοεάζξσμ αομηςικά ςξ κξιμό ρυεςικά με ςημ ιρλαμική 

κξσλςξύοα, και μα ποξχθξύμ ςημ ποξκαςάληφη ρυεςικά με ςη μεςαμάρςεσρη.  

Ακόμη: 

○ Τπάουει έλλειφη εσκαιοιώμ για κξιμχμική έμςανη και επικξιμχμία μεςανύ μεςαμαρςώμ/ 

ποξρτύγχμ και ςξπικώμ κξιμξςήςχμ. 

Οι μεςαμάρςεπ και ξι ποόρτσγεπ αιρθάμξμςαι ςημ πεοιθχοιξπξίηρη εναιςίαπ ςηπ δσρκξλίαπ ρςημ 

ρσμεμμόηρη και ςχμ παοενηγήρεχμ πξσ δημιξσογξύμςαι.. Εναιςίαπ ασςξύ, ξι μεςαμάρςεπ και ξι 

ποόρτσγεπ αλλά και ξι ςξπικέπ κξιμόςηςεπ δεμ δύμαμςαι μα ρσμεογαρςξύμ και μα βξηθήρξσμ ςξσπ 

μεςαμάρςεπ / ποόρτσγεπ μα  εμσωματωθούμ ρςιπ τοπικές κοιμωμίες. 

     Ωπ εςαίοξι, ρσζηςήραμε και καςαλήναμε από κξιμξύ όλεπ ξι εμπλεκόμεμεπ υώοεπ, ρε κάπξιεπ   

ποξςάρειπ: 

o Ποώςξμ, ρσμίρςαςαι μα εμρχμαςχθξύμ κάπξιεπ δοαρςηοιόςηςεπ ρςα εογαλεία καςάοςιρηπ 

πξσ επικεμςοώμξμςαι ρςξσπ ποόρτσγεπ, ξι ξπξίξι διατξοξπξιξύμςαι από ςξσπ ςξπικξύπ 

μεςαμάρςεπ. 

○ Δεύςεοξμ, ρσμιρςάςαι μα ποξχθηθξύμ δημιξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, ξι ξπξίεπ θα 

ρσμβάλξσμ ρςημ επιςσυή έμςανη ςχμ μεςαμαρςώμ ρςημ κξιμχμία και ρςημ ποξώθηρη ςηπ 

επικξιμχμίαπ. 



 

○ Σέλξπ, ποξςείμεςαι μα 

ποαγμαςξπξιηθεί  μια εμημεοχςική 

εκρςοαςεία καςά ςηπ διαδικςσακήπ 

ρςξυξπξίηρηπ, πξσ ατξοά ςημ 

Ιρλαμξτξβία. 

○ Η ςοίςη ρσμάμςηρη θα 

ποαγμαςξπξιηθεί ςξμ επςέμβοιξ, 

ρςημ Ελλάδα. ςημ επόμεμη 

ρσμάμςηρη θα ρσζηςήρξσμε για: ςξμ 

πξλιςιρμό και ςημ εκπαίδεσρη, ςη 

ρύγκοιρη ςχμ εθμώμ και ςη 

ρσμεογαρία μεςανύ ςχμ εθμώμ, ςημ ιθαγέμεια, ςη ρσμύπαονη, καθώπ επίρηπ και ςημ έμςανη 

ςξσπ ρςημ κξιμχμία. Επιποόρθεςα, θα  αματεοθξύμε ατεμόπ ρςημ εταομξγή ςχμ 

δοαρςηοιξςήςχμ πξσ είμαι βαριρμέμεπ ρςα εογαλεία  καςάοςιρηπ  και ατεςέοξσ ρςημ 

αμάλσρη, με ςξ ρςξυεσμέμξ κξιμό, ρυεςικά με ςξ ςι έυει αλλάνει με ςξσπ ηγέςεπ ςηπ ξμάδαπ 

και πξια ποάγμαςα ποέπει μα βελςιχθξύμ ρε ασςόμ ςξμ ςξμέα. 

 

Ακξλξσθήρςε μαπ              @ Cultural Crossroads.  Επικξιμχμία  info@social-lab.it   
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