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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Εγχειρίδιο διαχείρισης πόλωσης δικτύου
RAN
Σύνοψη
Εγκλήματα μίσους, αυξανόμενη μισαλλοδοξία, ξενοφοβία, κλειστές
ιδεολογίες και κοινότητες, βία στους δρόμους από την άκρα
αριστερά και την ακροδεξιά - όλα αυτά είναι εκδηλώσεις της
πόλωσης και συνιστούν απειλές για τις θεμελιώδεις αξίες της
Ευρώπης.
Τονίζοντας τα δικά τους θρησκευτικά προβλήματα με την πόλωση –
και αναζητώντας τρόπους για να την κατανοήσουν – οι
επαγγελματίες του RAN απ' όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στο
Άμστερνταμ στις 6 Ιουλίου 2017. Ειδικότερα, αναζητούσαν δράσεις
– έναν τρόπο να κάνουν κάτι, να διαχειριστούν την κατάσταση.
Αυτή η μεγάλη ομάδα επαγγελματιών, η οποία αποτυπώνει τα
θέματα εστίασης διαφορετικών ομάδων εργασίας, ασχολήθηκε με
το προσχέδιο του εγχειριδίου διαχείρισης της πόλωσης. Το κείμενο
παρουσιάζει το μοντέλο του Bart Brandsma, το οποίο επεξηγεί τους
μηχανισμούς πόλωσης, και περιλαμβάνει κεφάλαια με πρακτικές
κατευθυντήριες γραμμές για διάφορους τομείς.
Αυτό το έγγραφο συντάχθηκε από τους Steven Lenos,
Wessel Haanstra, Marjolein Keltjens και Maarten van de
Donk, του Κέντρου Αριστείας του RAN.
Οι απόψεις που εκφράζονται στο έγγραφο αυτό είναι
αυτές των συντακτών και δεν απηχούν υποχρεωτικά τις
απόψεις του Κέντρου Αριστείας του RAN, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κάποιου άλλου θεσμικού οργάνου ή όσων
συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας του RAN.
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Εισαγωγή στην πόλωση, το RAN και επαγγελματίες
Η θεματική εκδήλωση στο Άμστερνταμ (6 Ιουλίου 2017) ξεκίνησε με μια ομάδα επαγγελματιών του RAN,
παρουσιάζοντας μια πειστική και ανησυχητική εικόνα μιας Ευρώπης στην οποία η πόλωση προβάλλει το
αποκρουστικό της πρόσωπο. Η πόλωση παρατηρείται από τον βορρά έως τον νότο και από τη δύση έως
την ανατολή. Στην κοινότητα επαγγελματιών του RAN, παρατηρείται αυξανόμενη ανησυχία για την
πόλωση μεταξύ διαφορετικών ομάδων της κοινωνίας. Η λιτότητα και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν
προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και έντονο θυμό σε όλη την Ευρώπη. Αυτήν ακριβώς την αβεβαιότητα
εκμεταλλεύονται οι παράγοντες για να κινητοποιήσουν την υποστήριξη με βάση το αφήγημα «εμείς και
αυτοί». Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αυξανόμενες εντάσεις. Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση
πυροδοτεί επίσης την πόλωση, όπως συνέβη με τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις και τα
τρομοκρατικά χτυπήματα.
Με τη σειρά τους, αυτές οι επιθέσεις οδήγησαν σε αύξηση των εγκλημάτων μίσους. Μερικά είναι μικρής
κλίμακας, άλλα πιο σοβαρά. Η πόλωση εκτρέφει τη ριζοσπαστικοποίηση.
Η πόλωση έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών συναντήσεων και εγγράφων του RAN. Όλα έχουν
συμπεριληφθεί σε έναν οδικό χάρτη για το 2017 που κορυφώθηκε με τη συγγραφή και διάθεση του
εγχειριδίου διαχείρισης πόλωσης του RAN ως απτού εργαλείου. Το εγχειρίδιο εξετάζει τα εξής:
•

RAN PREVENT, «How to prevent future violence in post-conflict areas», Ζάγκρεμπ (19-20
Νοεμβρίου 2012),

•
•

RAN POL «Successful and effective engaging with communities», Όσλο (6-7 Απριλίου 2016)1,
Θεματική εκδήλωση για τους πρόσφυγες και την πόλωση (14 Απριλίου 2016)2.

•

Μια σειρά τεσσάρων εργαστηρίων των κρατών μελών για την πόλωση, καθώς και τη
μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση (11, 12, 13 Μαΐου και 16 Σεπτεμβρίου 2016).

•

Θεματικό έγγραφο: «Tackling the challenges to prevention policies in an increasingly polarised
society», (Νοέμβριος 2016)3.

•
•

Επίσκεψη μελέτης στη Βόρεια Ιρλανδία (24-25 Απριλίου 2017).
«Working on the polarisation manual», κοινή συνάντηση των ομάδων εργασίας για την
εκπαίδευση (EDU) και την αστυνομία (POL) του RAN στη Στοκχόλμη (10-11 Μαΐου 2017).

•

«Strengthening community resilience», ομάδα εργασίας YF&C του RAN 4, Λονδίνο (29-30 Ιουνίου
2017).

1

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
2
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/ran_ex
_post_paper_the_refugee_and_migrant_crisis_en.pdf
3
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/tackling_challenges_prevention_policies_in_increasingly_polarised_society_112016_en.pdf
4
Η ΥFC είναι η ομάδα εργασίας για επαγγελματίες που ασχολούνται με νέους, οικογένειες και κοινότητες
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•

«Multi- or cross cultural approaches to preventing polarisation and radicalisation», συνάντηση της
ομάδας εργασίας H&SC του RAN5, 4-5 Ιουλίου 20176.

Αυτές οι δραστηριότητες συγκεντρώθηκαν στη θεματική εκδήλωση τον Ιούλιο, όταν διανεμήθηκε ένα
προσχέδιο του εγχειριδίου πόλωσης ως απολογιστικό έγγραφο. Το θέμα της πόλωσης συζητήθηκε αρκετά
συχνά από τις ομάδες εργασίας POL και EDU του δικτύου RAN, γεγονός που οδήγησε σε εξαντλητικές
συναντήσεις επιμέρους ομάδων εργασίας στο πλαίσιο της θεματικής εκδήλωσης, στη διάρκεια των
οποίων οι επικεφαλής των ομάδων εργασίας και τα μέλη τους κατάφεραν να προχωρήσουν στο επόμενο
στάδιο το κεφάλαιο του εγχειριδίου που είχαν αναλάβει.

Πόλωση: τι εννοούμε;
Η πόλωση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μόρφωμα ιδεών, με βάση την παραδοχή των ταυτοτήτων «εμείς»
και «αυτοί». Σε μια διαδικασία πόλωσης, το κυρίαρχο και ενεργό αφήγημα αφορά τις εικαζόμενες (και
συχνά μεγαλοποιημένες) διαφορές και απλουστευμένα αφηγήματα για τους άλλους. Τα στοιχεία που
ενδεχομένως έχουμε κοινά «εμείς» και «αυτοί» παραλείπονται. Επομένως, η πόλωση εκδηλώνεται με
αρνητικές σκέψεις και συμπεριφορές έναντι άλλων ομάδων, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει
αυξανόμενη εχθρότητα και απομόνωση και, τελικά, θα μπορούσε να επιφέρει καταστάσεις στις οποίες η
μισαλλοδοξία διολισθαίνει στη ρητορική μίσους, ακόμα και σε εγκλήματα μίσους. Σε αυτό το περιβάλλον,
ορισμένα μέρη των ομάδων ή μεμονωμένα άτομα μπορούν να ριζοσπαστικοποιηθούν και να οδηγηθούν
στον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Η στρατολόγηση σε μια εξτρεμιστική ιδεολογία είναι πολύ πιο
επιτυχής εάν υπάρχουν ευάλωτες ομάδες που νιώθουν ότι προσβάλλεται ή/και απειλείται η ομάδα και η
ταυτότητά τους.
Ο J.M. Berger δημοσίευσε πρόσφατα μια ερευνητική εργασία για το Διεθνές Κέντρο Καταπολέμησης της
Τρομοκρατίας (ICCT) με τίτλο «Extremist Construction of Identity: How Escalating Demands for Legitimacy
Shape and Define In-Group and Out-Group Dynamics»7. Ο Berger ορίζει μια «κλίμακα οικοδόμησης
ταυτότητας».

5

H Η&SC είναι η ομάδα εργασίας για την υγεία και κοινωνική πρόνοια
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-andsc/docs/ran_hsc_multi_cross_cultural_approaches_dublin_04-05_07_2017_en.pdf
7
https://icct.nl/publication/extremist-construction-of-identity-how-escalating-demands-for-legitimacy-shapeanddefine-in-group-and-out-group-dynamics/
6
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Σχήμα 1 Ομάδες συγκεκριμένης ταυτότητας που εξελίσσονται σε εξτρεμισμό (Berger 2017)

Παρότι ο Berger δεν χρησιμοποιεί τη λέξη πόλωση, η διαδικασία που πραγματοποιείται στην κορυφή
αυτού του σχήματος προσομοιάζει ξεκάθαρα στην πόλωση και εκφράζει τα πρώτα βήματα στην κλίμακα
προς την οικοδόμηση ταυτότητας. Εξετάζοντας τη διαδικασία που σηματοδοτεί τη διαμόρφωση ομάδων
συγκεκριμένης ταυτότητας σε εξτρεμιστικές ομάδες, ο Berger εξάγει τα ακόλουθα συμπεράσματα:
•

Τα κινήματα διαμόρφωσης ταυτότητας προσανατολίζονται στη στοιχειοθέτηση της νομιμότητας
μιας συλλογικής ομάδας
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(η οποία οργανώνεται με βάση τη γεωγραφική θέση, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την εθνότητα
ή άλλα εκ πρώτης όψεως κοινά στοιχεία).
•

Τα κινήματα εξελίσσονται σε εξτρεμιστικά όταν η απαίτηση για νομιμότητα που εκφράζεται από
την εσωτερική ομάδα κλιμακώνεται σε τέτοιο σημείο που μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο σε βάρος
κάποιας εξωτερικής ομάδας.

Σε διαδικασίες πόλωσης και ριζοσπαστικοποίησης σε βίαιο εξτρεμισμό, αυτές οι εξελίξεις είναι
αλληλένδετες, ακόμα και αμοιβαίες. Επομένως, η εξωτερική ομάδα θα θεωρήσει ότι η ίδια αποτελεί μια
εσωτερική ομάδα. Ορισμένα γεγονότα μπορούν να λειτουργήσουν ως έναυσμα και να προκαλέσουν
επιτάχυνση της πόλωσης, την οποία πυροδοτούν και διευκολύνουν οι δίαυλοι των μέσων μαζικής
ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ψευδείς ειδήσεις, τα περιστατικά ενοχοποίησης και οι
επονομαζόμενες φούσκες πληροφόρησης ενισχύουν τη διαδικασία της πόλωσης. Και αντίστοιχα, η έννοια
ότι η εξωτερική ομάδα είναι, στην πραγματικότητα, η εσωτερική ομάδα για τους ακολούθους της. Οι άλλοι
συνακόλουθα, ορίζονται ως η εξωτερική ομάδα.

Πόλωση - ριζοσπαστικοποίηση
Το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση δεν αποτελεί το δίκτυο ευαισθητοποίησης για την
πόλωση. Η πόλωση δεν είναι το βασικό θέμα στο οποίο εστιάζουν οι επαγγελματίες που αποτρέπουν την
εξέλιξη της ριζοσπαστικοποίησης σε βίαιο εξτρεμισμό και τρομοκρατία. Ωστόσο, η κοινότητα
επαγγελματιών του δικτύου RAN ανησυχεί. Προσπαθούμε να παρεμποδίσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και,
αποτρέποντας και μειώνοντας την πόλωση, δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε τα
μεμονωμένα άτομα να μην παρασύρονται από μισαλλόδοξες ιδεολογίες τύπου «εμείς και αυτοί».
Επιπλέον, σε μια πολωμένη κατάσταση στην οποία χρησιμοποιείται ρητορική μίσους καθώς και ρητορική
που παραπέμπει στη βία, υφίσταται ο κίνδυνος μοναχικοί «λύκοι» ή μικρές ομάδες να στραφούν στη βία.
Αυτό το γεγονός παρατηρήθηκε πρόσφατα: το άτομο που σκότωσε τη βουλευτή του αγγλικού
κοινοβουλίου Jo Cox, οι πυροβολισμοί κατά Ρεπουμπλικάνων πολιτικών στις ΗΠΑ και οι εμπρηστικές
επιθέσεις με «τρομοκρατική πρόθεση» σε ένα ολλανδικό τζαμί και σε εγκαταστάσεις προσφύγων. Αυτές οι
επιθέσεις πραγματοποιούνται από την καρδιά του νότου της Ευρώπης έως τον βορρά. Από τη δύση έως
την ανατολή, βλέπουμε ότι η πόλωση οδηγεί σε εχθρότητα, αποκλεισμό και βία. Μια πολωμένη Ευρώπη,
στην οποία συχνά παρατηρούνται έντονα συναισθήματα, γεμάτα μίσος για το «εμείς και αυτούς», είναι το
τέλμα στο οποίο ανθίζουν οι εξτρεμιστές στρατολογητές και όπου τα άτομα που ευαγγελίζονται τη
ριζοσπαστικοποίηση στρέφονται στη βία.
Είναι σημαντικό να επισημανθούν οι διακρίσεις και οι συγγένειες ανάμεσα στην πόλωση και τη
ριζοσπαστικοποίηση. Στο πλαίσιο του RAN, η ριζοσπαστικοποίηση παραπέμπει στη διαδικασία μέσω της
οποίας ένα άτομο καταλήγει να υιοθετήσει εξτρεμιστικές πολιτικές, κοινωνικές ή θρησκευτικές ιδέες και
φιλοδοξίες οι οποίες, στη συνέχεια, χρησιμεύουν για την απόρριψη της διαφορετικότητας, της
ανεκτικότητας και της ελευθερίας επιλογής, ενώ νομιμοποιούν την κατάλυση του κανόνα δικαίου και τη
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χρήση βίας σε βάρος περιουσιακών στοιχείων και ανθρώπων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να κορυφωθεί με
τρομοκρατικά εγκλήματα τα οποία «ορίζονται ως πράξεις που διαπράττονται με σκοπό να εκφοβίσουν
σοβαρά έναν πληθυσμό», «να εξαναγκάσουν αδικαιολόγητα τις δημόσιες αρχές ή έναν διεθνή οργανισμό
να εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχουν από την εκτέλεσή της», ή «να αποσταθεροποιήσουν
σοβαρά ή να καταστρέψουν τις θεμελιώδεις πολιτικές, συνταγματικές, οικονομικές ή κοινωνικές δομές
μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού».8
Ο ορισμός του Berger είναι ενδιαφέρων και ενδεχομένως να φανεί χρήσιμος εκτός της συζήτησης για την
πόλωση:
Η ριζοσπαστικοποίηση είναι η διαδικασία υιοθέτησης ολοένα πιο αρνητικών ιδεών σε σχέση με μια
εξωτερική ομάδα και η αύξηση των σκληρών ενεργειών εναντίον της εξωτερικής ομάδας που είναι
δικαιολογημένες.

Όπως εξηγείται στο θεματικό έγγραφο του δικτύου RAN «Tackling the challenges to prevention policies in
an increasingly polarised society»: «Η πόλωση δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε ριζοσπαστικοποίηση και η
ριζοσπαστικοποίηση δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα καταλήξει σε αυξανόμενη πόλωση. Η απάντηση έγκειται
στις έννοιες των παραγόντων που καθιστούν τους ανθρώπους ευάλωτους στην εξτρεμιστική προπαγάνδα
και τη στρατολόγηση». Το δίκτυο RAN έκανε λόγο για ένα καλειδοσκόπιο παραγόντων.9 Το να επηρεάζεται
κάποιος από μια διαδικασία πόλωσης μεγεθύνει πολλούς από τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς
παράγοντες που καθιστούν ευάλωτους τους ανθρώπους.
Μια βαθιά διχασμένη κοινότητα με διαμάχες μεταξύ των ομάδων και ισχυρή αντίληψη του «εμείς και
αυτοί» αποτελεί πρόσφορο έδαφος για στρατολογητές και όσους ευαγγελίζονται τη ριζοσπαστικοποίηση
για εξτρεμιστικές ιδεολογίες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αισθήματα φόβου, δυσπιστίας και απόρριψης
των «αυτών».

Κατανόηση και διαχείριση της πόλωσης - του Bart Brandsma
Στην κοινή συνάντηση των ομάδων εργασίας EDU και POL στη Στοκχόλμη, οι συμμετέχοντες συζήτησαν το
μοντέλο διαχείρισης της πόλωσης του Bart Brandsma10. Για μια σύντομη εισαγωγή, παρακολουθήστε το
τετράλεπτο βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=5R3gzMONDUI

8

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_ATA(2015)571320_EN.pdf
Θεματικό έγγραφο του δικτύου RAN «The Root Causes of Violent Extremism, Magnus Ranstorp»
10
Bart Brandsma https://www.polarisatie.nl/eng-home-1/
9
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Το μοντέλο πόλωσης, όπως περιγράφεται από τον Bart
Brandsma, είχε επίσης παρουσιαστεί σε προηγούμενες
συναντήσεις, όπως στη συνάντηση της ομάδας εργασίας
POL του δικτύου RAN για τις κοινότητες11 και στη
θεματική εκδήλωση για την προσφυγική κρίση και τις
προκλήσεις για τις πολιτικές πρόληψης. Το μοντέλο
κερδίζει έδαφος σε αρκετές χώρες και χρησιμοποιείται
από την ολλανδική αστυνομία και, για παράδειγμα, στο
Royal Athenaeum της Αμβέρσας (Βέλγιο), τη σχολή στην
οποία είναι διευθύντρια η Karin Heremans, συμπρόεδρος
της ομάδας εργασίας EDU του RAN.
Προκειμένου να μπορέσει η κοινότητα επαγγελματιών του RAN να ενημερωθεί περισσότερο
για το μοντέλο του Brandsma, το Κέντρο Αριστείας του RAN μετέφρασε μια ουσιαστική προεπισκόπηση του
βιβλίου του στα αγγλικά. Διατίθεται προς λήψη στη διεύθυνση: https://www.polarisatie.nl/eng-home/. Η
προσέγγιση που περιγράφεται στο βιβλίο συνοψίζεται εδώ.
Ο Brandsma υποστηρίζει ότι η πόλωση οικοδομείται πάνω σε τρεις κανόνες και πέντε ρόλους:
Τρεις κανόνες:
1. Η πόλωση είναι μόρφωμα ιδεών, μια συλλογιστική του «εμείς και αυτοί» που βασίζεται σε ταυτότητες
και ομάδες. Η πόλωση είναι ο ιστός, η ιστορία που εκμεταλλεύεται ένα περιστατικό ή μια σύγκρουση.
2. Η πόλωση χρειάζεται καύσιμα. Ευδοκιμεί όταν μιλά για ταυτότητες σε συνδυασμό με τη διατύπωση
κρίσεων. Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία, εάν δεν δοθεί ενέργεια στην πόλωση, θα εξασθενίσει.
3. Η πόλωση αφορά αισθήσεις και συναισθήματα. Τα γεγονότα και οι αριθμοί δεν θα καταφέρουν να
αντιμετωπίσουν την πόλωση.
Οι πέντε ρόλοι
1. Οι Υποκινητές, οι οποίοι τοποθετούνται ανάμεσα στους δύο αντίθετους πόλους, προσπαθούν να
δημιουργήσουν συνθήκες πόλωσης, είναι αυτοί που υποδαυλίζουν καταστάσεις, ενεργώντας από
τους πόλους. Ισχυρίζονται ότι όσα λένε είναι 100% αλήθεια και έχουν διάθεση περισσότερο για
«δράση» παρά για «να ακούσουν». Δεν θέλουν πραγματικό διάλογο.

2. Οι Οπαδοί έχουν επιλέξει πλευρές και έχουν στραφεί προς τους υποκινητές. Η πόλωση αρχίζει να
ξεδιπλώνεται.

11

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
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3. Οι Οπαδοί της χρυσής τομής, οι λιγότεροι απόλυτοι, δεν έχουν επιλέξει πλευρές και δεν συμμετέχουν
στην πόλωση. Θα μπορούσαν να είναι ουδέτεροι, φοβισμένοι ή αδιάφοροι. Αυτοί είναι ο στόχος των
υποκινητών. Το παιχνίδι της πόλωσης κερδίζεται ή χάνεται από τους οπαδούς της χρυσής τομής.
4. Ο γεφυροποιός προσπαθεί να φέρει την ειρήνη και τη μετριοπάθεια επιχειρώντας να προσεγγίσει και
τους δύο αντίθετους πόλους. Ωστόσο, κατ' αυτόν τον τρόπο, τονίζει την ύπαρξη των δύο πόλων και, ως
επακόλουθο, μπορεί ακόμα και να εντείνει την πόλωση.
5. Τα εξιλαστήρια θύματα κατηγορούνται ή δέχονται επίθεση. Θα μπορούσαν να είναι οι μη πολωμένοι
οπαδοί της χρυσής τομής ή οι γεφυροποιοί.
Τέσσερις καταλύτες αλλαγής:
1. Αλλάξτε το κοινό-στόχο. Οι υποκινητές παρουσιάζουν τον άλλον υποκινητή ως εχθρό αλλά στοχεύουν
τους οπαδούς της χρυσής τομής, σε αυτούς επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Επομένως, στοχεύστε τους
οπαδούς της χρυσής τομής για να εξαλείψετε την πόλωση.
2. Αλλάξτε το θέμα. Απομακρυνθείτε από την οικοδόμηση ταυτότητας που έχουν επιλέξει οι υποκινητές
και ξεκινήστε μια συζήτηση για τους κοινούς προβληματισμούς και τα κοινά ενδιαφέροντα των οπαδών
της χρυσής τομής.
3. Αλλάξτε θέση. Μην ενεργείτε πάνω από τις ομάδες, αλλά κινηθείτε προς όσους βρίσκονται στη μέση.
4. Αλλάξτε τον τόνο. Το ζήτημα δεν είναι αν τα γεγονότα είναι σωστά ή λανθασμένα. Μιλήστε
διαμεσολαβητικά, προσπαθήστε να προσεγγίσετε και να συνδεθείτε με τους διαφορετικούς οπαδούς
της χρυσής τομής.
Πόλωση - σύγκρουση
Ο Brandsma τονίζει πόσο σημαντικό είναι να γίνει
διάκριση ανάμεσα στην πόλωση και τη σύγκρουση.
Η πόλωση είναι ένα τεχνητό οικοδόμημα
ταυτοτήτων. Για τη σύγκρουση, θα πρέπει να
υπάρχει ένα περιστατικό, δράστες και θύματα. Κάτι
έχει σπάσει ή έχει κλαπεί ή υπάρχουν τραυματίες.
Κάποιοι άνθρωποι εμπλέκονται άμεσα και έχουν
διαμάχη για κάτι. Είναι αυτοί που διαιωνίζουν το
πρόβλημα.

Το

Η πόλωση αφορά τους ανθρώπους με συγκεκριμένη ταυτότητα τους οποίους στοχεύει η επικοινωνία και
οι οποίοι δέχονται πιέσεις να διαλέξουν πλευρά. Οι υποκινητές προσπαθούν να τους παρασύρουν στην
πόλωση. Ο ορισμός του προβλήματος και η διαιώνιση του προβλήματος δεν είναι πολύ σαφή. Είναι άραγε
όλοι οι μουσουλμάνοι μέρος μιας σύγκρουσης αν πραγματοποιηθεί κάποια επίθεση την οποία
αναλαμβάνει ο ISIS; Ή μήπως κάποιοι παράγοντες προσπαθούν να ωθήσουν τους ανθρώπους στην
«οικοδόμηση μιας ταυτότητας μαύρων και λευκών»; Όταν ανακύπτει μια σύγκρουση, μπορούμε να
στηριζόμαστε σε μια μακρά παράδοση διαμεσολάβησης και οικοδόμησης ειρήνης. Ωστόσο, η δυναμική
της πόλωσης είναι διαφορετική. Οικεία στοιχεία από τη διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις όπως η ρητορική
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διαμεσολάβησης και η διαμεσολαβητική συμπεριφορά είναι χρήσιμα, αλλά η πόλωση χρειάζεται και άλλες
προσεγγίσεις. Σε αυτό ακριβώς το σημείο υπεισέρχονται οι τρεις κανόνες, οι πέντε ρόλοι και οι τέσσερις
καταλύτες αλλαγής που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ένα εγχειρίδιο διαχείρισης της πόλωσης από το δίκτυο RAN για
επαγγελματίες πρώτης γραμμής
Ο Brandsma περιγράφει πώς ορισμένοι παράγοντες έχουν να διαδραματίσουν εξυγιαντικό ρόλο.
Δάσκαλοι, αστυνομικοί, διευθυντές σχολείων και κοινωνικοί λειτουργοί, με την επαγγελματική τους
ιδιότητα και το επαγγελματικό τους ήθος, νιώθουν την ανάγκη να αποτρέψουν την περαιτέρω πόλωση. Σε
πολλές μικρές και μεγάλες πόλεις, ο δήμαρχος ασκεί επίσης αυτόν τον αποτρεπτικό ρόλο, παρότι στη
μάχη για ψήφους, οι πολιτικοί ενδέχεται επίσης να πυροδοτήσουν και να εκμεταλλευτούν την πόλωση
προκειμένου να κινητοποιήσουν το εκλογικό τους σώμα. Όλοι οι προαναφερόμενοι παράγοντες έχουν
έναν ηγετικό ρόλο να εκπληρώσουν. Ωστόσο, υφίσταται ο κίνδυνος, στην προσπάθειά τους αυτή, να
οξύνουν άθελά τους την πόλωση. Εάν η επικοινωνία και οι παρεμβάσεις τους τροφοδοτούν τη διχογνωμία
- το άσπρο/μαύρο οικοδόμημα του «εμείς και αυτοί» - μπορεί να καταλήξουν να βοηθούν τους
υποκινητές. Για παράδειγμα, μπορεί να τροφοδοτήσουν την πόλωση αναλαμβάνοντας τον ρόλο του
γεφυροποιού και ξεκινώντας τον διάλογο ανάμεσα στους υποκινητές της πόλωσης. Ενεργώντας στο
πλαίσιο και παίζοντας το παιχνίδι των υποκινητών, προβάλλουν πιο έντονα την ύπαρξη των δύο
οικοδομημένων πόλων.
Η πόλωση δεν είναι σαν τον καιρό. Οι παράγοντες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτόν ακριβώς τον
λόγο, το δίκτυο RAN παρουσιάζει αυτό το εγχειρίδιο ως απτό εργαλείο που εστιάζει στη δράση – και στις
σωστές ενέργειες.
Το εγχειρίδιο διαρθρώνεται με βάση έξι θεματικά κεφάλαια.
•
•
•

Επικοινωνία
Τοπική αυτοδιοίκηση
Αστυνομία

•

Εκπαίδευση

•
•

Κοινότητες, οικογένειες και νέοι
Φυλακή και αναστολή

Κάθε κεφάλαιο προτείνει παρεμβάσεις και δράσεις ειδικά για κάθε τομέα. Μερικές πρακτικές αρχές που,
ωστόσο, μπορεί να ταιριάζουν σε όλους.
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Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για όλους
Μην προκαλείτε ζημιά, κατανοήστε τη δυναμική της πόλωσης
Όποιο και αν είναι το επάγγελμά σας, είναι συνετό να επενδύσετε χρόνο για να κατανοήσετε τη μοναδική
φύση της πόλωσης προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι οι ενέργειες και οι επικοινωνίες σας δεν εξυπηρετούν
κατά λάθος την πόλωση και τους υποκινητές της. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει νόημα να οργανώνονται
εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με τους κανόνες, τους ρόλους και τους καταλύτες αλλαγής.
Για να μην έχετε δυσάρεστες εκπλήξεις. Προετοιμαστείτε!
Προσπαθήστε να αναπτύξετε μια έννοια – ή διαδικασίες – για να παρατηρήσετε και να αντιδράσετε
στις πρώτες ενδείξεις δυνητικά προβληματικής πόλωσης. Μέσω εσωτερικών αξιολογήσεων,
διασταύρωσης δεδομένων ή με συνεργάτες, προσπαθήστε να εντοπίσετε την πόλωση όταν βρίσκεται
ακόμα σε στάδιο που μπορείτε εύκολα να τη διαχειριστείτε.
Η διαχείριση της πόλωσης απαιτεί τη συνεργασία πολλών φορέων
Επειδή η πόλωση είναι μια κοινωνική διαδικασία, πολλοί κοινωνικοί παράγοντες μπορούν να την
επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά. Επομένως, είναι αναγκαία η συνεργασία πολλών φορέων για τη
διαχείριση της πόλωσης. Όλοι οι σχετικοί παράγοντες πρέπει να συμμετάσχουν στον συντονισμό της
ενημέρωσης και των δράσεων – ιδίως όταν η πόλωση αγγίζει ένα ανησυχητικό επίπεδο.
Προστατεύστε τους ευάλωτους επαγγελματίες με ιστορικό συναφές με την κατάσταση
Συνάδελφοι με ιστορικό που συνδέεται με ένα οικοδόμημα πόλωσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους
άλλους να κατανοήσουν, καθώς και τα σχετικά συναισθήματα, τους φορείς και τους παράγοντες. Ωστόσο,
υφίσταται επίσης σοβαρός κίνδυνος να έρθουν αντιμέτωποι με ερωτήσεις ή ακόμα και κατηγορίες για τη
θέση τους, με αποτέλεσμα να γίνουν ευάλωτοι. Σε αυτές τις καταστάσεις, μπορεί να είναι συνετό να μη
βρεθούν αυτοί οι συνάδελφοι στο επίκεντρο της προσοχής.
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Επικοινωνία και διαχείριση πόλωσης
Γιατί η επικοινωνία είναι σημαντική για την πόλωση;
Η πόλωση έχει να κάνει με την επικοινωνία. Μηδέν επικοινωνία σημαίνει μηδέν πόλωση. Επομένως, όλοι
οι παράγοντες που λειτουργούν μεταξύ πολωτικών δυνάμεων θα πρέπει να γνωρίζουν πώς επικοινωνούν
ή πώς παρουσιάζονται στα κύρια μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε αυτό το κεφάλαιο, επικεντρωνόμαστε σε τρεις πτυχές:
• Στρατηγική επικοινωνία σε επτά βήματα
• Εκστρατείες ενδυνάμωσης των οπαδών της χρυσής τομής και ενίσχυσης της
ανθεκτικότητας • Μέσα μαζικής ενημέρωσης, τύπος και οργανισμοί μέσων
ενημέρωσης
Πώς να κατανοήσετε την πόλωση και πώς να χρησιμοποιήσετε τη στρατηγική επικοινωνία
Τα επτά πρακτικά βήματα που ακολουθούν είναι μια προσαρμοσμένη εκδοχή των βημάτων που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο του δικτύου RAN για την ανταπόκριση σε όσους επιστρέφουν και τις
οικογένειές τους.12
Στρατηγική επικοινωνία με στόχο τη διαχείριση της πόλωσης
1. Ορίστε με σαφήνεια το τοπικό θέμα που δημιουργεί την πόλωση μέσω της έρευνας και
κατανοώντας τις κοινότητες, τα μέσα ενημέρωσης και την ψυχολογία της ευρύτερης ομάδας
ενδιαφερόμενων μερών. Ποιοι είναι οι υποκινητές και ποιοι οι οπαδοί στις δύο πλευρές; Ποιος
ακολουθεί τη μέση οδό; Ποιοι είναι οι γεφυροποιοί; Πώς πλαισιώνεται η πόλωση από τους
υποκινητές; Επιπλέον, διασφαλίστε ότι η στρατηγική επικοινωνίας συντονίζεται μαζί με άλλες
στρατηγικές επικοινωνίας. Πιθανόν, η πόλωση θα έχει αντίκτυπο σε άλλες επικοινωνίες και μπορεί
επίσης να επηρεαστεί από αυτές. Ποιοι είναι οι στόχοι της στρατηγικής σας;
2. Κατανοήστε σε ποιον θέλετε να απευθυνθείτε, πώς να τους μιλήσετε με σαφήνεια και με τρόπο
που έχει νόημα για αυτούς. Ποιες είναι οι αξιόπιστες φωνές που έχουν απήχηση στο εκάστοτε
κοινό-στόχο; Ποια μηνύματα πρέπει να μεταδοθούν και πώς πρόκειται να τα δεχθεί το κοινό-στόχος;
Εφαρμόστε μια στάση και ρητορική διαμεσολάβησης, όποτε είναι δυνατό.
3. Ασχοληθείτε δημιουργικά με εκστρατείες και εργαστείτε από κοινού με άλλους, ιδίως με κρατικούς
(στην τοπική πολυτομεακή ομάδα συνεργασίας), κοινοτικούς και άλλους φορείς ΜΚΟ, και με την
υποστήριξη φορέων (επικοινωνίες, σχεδιασμός, μέσα ενημέρωσης κ.λπ.) και, όποτε είναι δυνατό, με
εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορούν να προσδιοριστούν πιθανοί δημιουργικοί εταίροι;
4. Ποιοι είναι οι φωνές της κοινότητες και ποιοι είναι οι εταίροι με τους οποίους μπορείτε να
συνεργαστείτε; Μπορούν να μοιραστούν ιστορίες που θα βοηθήσουν στην αλλαγή του θέματος, την
αλλαγή του κοινού και του «τόνου φωνής»; Είναι απαραίτητες σαφείς, συνοπτικές εκστρατείες για
την προβολή των γεγονότων, αλλά θα χρειαστούν ευρύτερες εκστρατείες που θα απευθύνονται στα
συναισθήματα τα οποία ενδέχεται να ξυπνήσει αυτό το ζήτημα. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε
12

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ RAN «Responses to returnees: Foreign terrorist fighters and their families», Ιούλιος 2017
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_en.pdf
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ρητορική διαμεσολάβησης – γλώσσα που υποστηρίζει τη διαμεσολάβηση – δείχνοντας
ενσυναίσθηση και καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η γλώσσα δεν θα
πρέπει να τροφοδοτεί την πόλωση.
5. Το πώς θα προσεγγίσετε το εκάστοτε κοινό θα εξαρτηθεί από το ποιοι είναι αλλά τα κύρια μέσα
ενημέρωσης δεν είναι ούτε τα πιο αποτελεσματικά ούτε τα πιο αξιόπιστα. Οι εταίροι της κοινότητας
ενδεχομένως να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίσουν
αυτούς που ενδιαφέρει περισσότερο το θέμα. Η προσέγγιση θα είναι άραγε ομαλή ή θα χρειαστεί
υποστήριξη από πληρωμένες διαφημίσεις σε πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης;
Εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας θα συντελέσουν άραγε στην επεξήγηση του θέματος; Η αρχική
έρευνα και ανάλυση θα πρέπει να έχουν ήδη δώσει απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις.
6. Να παρακολουθείτε προσεκτικά τις αντιδράσεις σε κάθε επικοινωνία. Πρόκειται για τα
πρωταρχικά σχόλια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα για την ενημέρωση και
αντίστοιχη προσαρμογή των εργασιών. Οι απαντήσεις θα τροφοδοτήσουν επίσης την αξιολόγηση
της συνολικής επιτυχίας της δραστηριότητας και θα προσφέρουν στοιχεία για τις ελλείψεις.
7. Αναφέρετε και συζητήστε τις προσπάθειες επικοινωνίας καθώς και την επιτυχία με άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό το έργο θα συντελέσει στην ενημέρωση μελλοντικών προληπτικών
επικοινωνιών και στην ανάπτυξη πολιτικής. Διασφαλίστε ότι τα αποτελέσματα καθίστανται
διαθέσιμα και θέστε σε εφαρμογή περαιτέρω επικοινωνίες που σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν την
επιτυχία.
Πώς οι εκστρατείες μπορούν να δώσουν ώθηση στη μέση οδό και να αναπτύξουν την ανθεκτικότητα;
Η πόλωση αρχίζει με τους υποκινητές που φωνάζουν ο ένας στον άλλο, αλλά οι δύο πόλοι ουσιαστικά
στοχεύουν τους οπαδούς της χρυσής τομής. Οι υποκινητές προσπαθούν να πείσουν τους άλλους να τους
ακολουθήσουν και να ενισχύσουν το κίνημά τους. Αν δεν ταχθούν με κάποια πλευρά οι οπαδοί της χρυσής
τομής, δεν υπάρχει πόλωση. Πρόκειται για ένα καίριο δίδαγμα για τις εκστρατείες επικοινωνίας: παρότι
είναι δελεαστικό να απευθυνθούν στους υποκινητές, οι οπαδοί της χρυσής τομής πρέπει να είναι η
ομάδα-στόχος. Αυτά τα άτομα μπορούν να αντιμετωπίζουν με αδιαφορία το θέμα της πόλωσης, αλλά
μπορεί επίσης να υιοθετούν διαφορετικές απόψεις ή να νιώθουν αμφιβολίες. Οι εκστρατείες πρέπει να
διαβεβαιώσουν τους οπαδούς της χρυσής τομής ότι οι αμφιβολίες μπορούν να είναι αρετή, να παρέχουν
κάποιες λεπτές διακρίσεις και να επισημαίνουν την πολυπλοκότητα, όποτε είναι δυνατό.
Πώς να αναπτύξετε μια εκστρατεία

Δίκτυο ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN) 12

Απολογιστικό έγγραφο
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ RAN
Θεματική εκδήλωση
6 Ιουλίου 2017, Άμστερνταμ (NL)

•
•
•

•
•

•
•

Προσδιορίστε το κοινό-στόχο που επιθυμείτε, ποιος μπορεί να θεωρηθεί ο οπαδός της
χρυσής τομής.
Εφαρμόστε τους τέσσερις καταλύτες αλλαγής: αλλαγή θέσης, θέματος, κοινού και τόνου
φωνής. Σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθήστε να προσεγγίσετε και να κερδίσετε το ενδιαφέρον.
Προσδιορίστε τα θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα-στόχο σας και απευθυνθείτε τους
ανάλογα. Μερικές φορές ένα συναισθηματικό μήνυμα ασκεί μεγαλύτερη επίδραση από τα
γεγονότα και τους αριθμούς.13
Να είστε ρεαλιστές και να προσαρμόζετε την εκστρατεία δημιουργώντας επιμέρους
εκστρατείες για να προσεγγίσετε το εκάστοτε συγκεκριμένο κοινό-στόχο.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, να έχετε υπ' όψιν ότι οι υποκινητές και οι οπαδοί ακούν
προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας ρητορική διαμεσολάβησης, ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο να
χρησιμοποιηθούν τα μηνύματά σας από τους υποκινητές για πόλωση.
Τα ελκυστικά και συνδετικά αφηγήματα μπορούν να αναπτυχθούν με βάση την
ενσυναίσθηση και την ένταξη.
Σύμφωνα με τη θεωρία του Berger για την ταυτότητα των ομάδων, οι εκστρατείες που έχουν
στόχο να αμφισβητήσουν τη νομιμοποίηση της ταυτότητας μιας ομάδας πόλωσης μπορεί, με
τη σειρά τους, να έχουν περισσότερο ως αποτέλεσμα την πιο εντατική προσπάθεια της
ομάδας πόλωσης να δικαιολογήσει την ύπαρξή της και την αναγκαιότητα γι' αυτή – άρα, μια
πιο διχαστική θέση.

Από την κορυφή προς τη βάση ή από τη βάση προς την κορυφή;
•

•

Κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία. Η τοπική αυτοδιοίκηση ή η εθνική
κυβέρνηση έχει τα δίκτυα και συχνά άλλους πόρους που είναι απαραίτητοι για την έναρξη
μιας εκστρατείας.
Παράλληλα, μπορεί άραγε μια εκστρατεία την οποία διευθύνουν οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών ή μη κυβερνητικές οργανώσεις να θεωρηθεί πιο αυθεντική, αξιόπιστη και
αποδεκτή; Οι κυβερνήσεις μπορούν να απευθύνουν πρόσκληση ή ακόμα και να
διευκολύνουν ή να υποστηρίξουν εκστρατείες που διεξάγουν μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Dare to be grey, Ολλανδία

13

Jonathan Haidt «The Righteous Mind» 2013
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Η πρωτοβουλία Dare to be Grey (DTBG) ζητά την αναγνώριση της «γκρίζας» μέσης οδού σε θέματα
που συχνά θεωρούνται, εσφαλμένα, «μαύρο και άσπρο». Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να
προωθήσει τις διαφορετικές απόψεις και φωνές της μεγάλης πλειονότητας των μετριοπαθών
στοχαστών οι οποίοι, πάρα πολύ συχνά, φιμώνονται από πιο ακραίες φωνές.
Σκοπός της πρωτοβουλίας DTBG είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό μέσω ηλεκτρονικών διαύλων,
χρησιμοποιώντας πολλαπλές εκστρατείες με βίντεο και φωτογραφίες, γράφοντας και δημοσιεύοντας
άρθρα στο διαδίκτυο, και προσφέροντας μια πλατφόρμα σε οποιονδήποτε έχει να διηγηθεί μια
«γκρίζα» ιστορία. Εκτός από τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο, οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα της
οργάνωσης, η εκστρατεία συχνά οργανώνει κατά τόπους συζητήσεις και συμμετέχει σε τοπικές
εκδηλώσεις. Η πρωτοβουλία DTBG αναπτύσσει ενεργά μια σειρά από (εκπαιδευτικά) εργαστήρια.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης και οργανισμοί μέσων ενημέρωσης
Παρά την ύπαρξη των αιθουσών αντήχησης και παρά τις φούσκες πληροφόρησης από τις οποίες τα
μεμονωμένα άτομα αποκτούν πληροφορίες και επιβεβαίωση, οι κυρίαρχοι οργανισμοί μέσων
ενημέρωσης συνεχίζουν να ασκούν επίδραση στον δημόσιο διάλογο και την καλλιέργεια απόψεων. Οι
δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν την εικόνα ότι παρουσιάζουν τις ειδήσεις με βάση
τα γεγονότα και ότι χαρακτηρίζονται από ουδετερότητα. Ωστόσο, «είναι σημαντικό οι συντάκτες,
δημοσιογράφοι, βοηθοί εκδότη και φωτογράφοι να συνειδητοποιήσουν ότι, όταν παρουσιάζουμε
λανθασμένα τα πράγματα, οι άνθρωποι υφίστανται διαφορετικά τις συνέπειες. Η απρόσεκτη, μη
επαγγελματική εργασία για τα θέματα αυτά πάντοτε πλήττει με κάποιον τρόπο τους ευάλωτους».1415 Γι'
αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ένωση Δημοσιογράφων της Ιρλανδίας ήταν ένας από τους συντάκτες ενός
οδηγού για την παρουσίαση ρεπορτάζ για τους πρόσφυγες, ένα θέμα που διαπνέεται από ένταση,
ανησυχία και φόβο.
Πώς να συνεργαστείτε με τον τύπο και δημοσιογράφους
•
•
•

Ευαισθητοποιήστε και ενισχύστε τις γνώσεις των δημοσιογράφων, συντακτών και των
οργανισμών τους σε σχέση με τη δυναμική της πόλωσης.
Καλέστε αρχισυντάκτες ή δημοσιογράφους που εκπροσωπούν οργανισμούς να
αναλογιστούν τον ρόλο τους στην πόλωση, σε συγκεκριμένες καταστάσεις.
Διαθέστε στα μέσα ενημέρωσης και το κοινό πραγματικές πληροφορίες. Τα γεγονότα
μπορούν να καταρρίψουν μύθους και ψευδείς πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους
υποκινητές.

14

https://www.nuj.org.uk/documents/reporting-on-refugees-nuj-ireland-and-unhcr/nuj-ireland-unhcrbookletreporting-on-refugees.pdf
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Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Κώδικας δεοντολογίας: ρεπορτάζ για τους πρόσφυγες, Ιρλανδία
Ο οδηγός της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων (NUJ) της Ιρλανδίας, «Reporting on refugees.
Guidance by and for Journalists.», γράφτηκε σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες και το Συμβούλιο Προσφύγων της Ιρλανδίας.
Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τα πρότυπα, δεν προσπαθούμε να καταπνίξουμε τον
διάλογο. Τουναντίον, επιδίωξή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι μας τηρούμε τις υποχρεώσεις
μας ασκώντας έντιμη και δίκαιη δημοσιογραφία. Ενώ είναι ευρέως γνωστή η σημασία που έχει η
ακρίβεια στο ρεπορτάζ, ορισμένοι συνάδελφοί μας συνεχίζουν να τυπώνουν ή να
αναμεταδίδουν μύθους και παραπληροφόρηση για τους πρόσφυγες και όσους αιτούνται άσυλο. Η
ανακριβής ορολογία και τα ανακριβή σχόλια έχουν εντείνει τη σύγχυση και έχουν υποθάλψει τις
προκαταλήψεις.
Αυτό σημαίνει πάντα το εξής: να ελέγχετε και να διασταυρώνετε τις πληροφορίες, να γνωρίζετε το
αληθές των πηγών, να προσέχετε τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε και το πλαίσιο στο οποίο
παρουσιάζονται οι πληροφορίες.
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Τοπικές κυβερνήσεις και διαχείριση πόλωσης
Γιατί η πόλωση είναι σημαντική για τις τοπικές κυβερνήσεις;
Στους δρόμους, τις γειτονιές, σε μικρές και μεγάλες πόλεις, οι άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες και
πόλους προσήλωσης ζουν καθημερινά δίπλα δίπλα. Οι τοπικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις επηρεάζουν
τις συνθήκες αρμονικής συνύπαρξης καθώς και την ανθεκτικότητα έναντι των παραγόντων πόλωσης. Η
πόλωση υποσκάπτει τον κοινωνικό ιστό και διαβρώνει την ανθεκτικότητα. Η τοπική/περιφερειακή
κυβέρνηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μείωση των διχαστικών παραγόντων, αντιμετωπίζοντάς τους
και αυξάνοντας την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. Για παράδειγμα, ο δήμαρχος πολύ συχνά
θεωρείται ο ιδανικός γεφυροποιός. Και μπορεί να είναι. Ο δήμαρχος (και το προσωπικό του/της) μπορεί,
ωστόσο, να συντελέσει επίσης στην πόλωση ή να καταστεί μέρος της πόλωσης. Δυστυχώς, σε ορισμένες
χώρες και πολιτικά καθεστώτα, οι δήμαρχοι μπορεί ουσιαστικά να υποστηρίζουν τη ριζοσπαστικοποίηση ή
ακόμα και να είναι οι υποκινητές.
Οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος
ανάμεσα στους πολίτες και την εθνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση διχαστικών και κοινωνικών
προκλήσεων σε επίπεδο χώρας.
Επικεντρωνόμαστε σε τρεις προκλήσεις για τις τοπικές κυβερνήσεις:
1. να είναι προετοιμασμένες. Να διαβλέψουν το πρόβλημα που έρχεται και να προετοιμάσουν
δράσεις για τη μέρα μετά την επίθεση στην περιοχή ή τη χώρα τους,
2. κοινότητα, ταυτότητα και ηγεσία,
3. δύσκολες αποφάσεις, θρυαλλίδες πόλωσης
Προετοιμαστείτε!
Οι τοπικές κυβερνήσεις βρίσκονται στην κατάλληλη θέση και έχουν τα κατάλληλα εφόδια να
διαχειριστούν την πόλωση. Μπορούν να έχουν πολλά μάτια και αυτά για ενδείξεις αλλαγής της διάθεσης
εντός των κοινοτήτων, θερμού κλίματος και αυξανόμενων εντάσεων και εχθροτήτων. Τα άτομα που
απασχολούνται από την τοπική ή περιφερειακή κυβέρνηση, οι τοπικοί πολιτικοί και οι πολλοί εταίροι (της
κοινωνίας των πολιτών) και οι επαφές που έχουν, μπορούν να αναγνωρίσουν την αυξανόμενη πόλωση.
Πώς να ευαισθητοποιήσετε το κοινό και να αναπτύξετε την ικανότητα διαχείρισης της πόλωσης
•
•

•

Η ευαισθητοποίηση του κοινού για τις διαδικασίες της πόλωσης και η πόλωση γεγονότων
μπορούν να επηρεαστούν και να αντιμετωπιστούν.
Εκπαιδεύστε τα βασικά πρόσωπα της τοπικής κοινότητας που έρχονται σε επαφή με
υποκινητές, οπαδούς και αυτούς που ακολουθούν τη χρυσή τομή, ώστε να κατανοήσουν
τη δυναμική της πόλωσης και των συγκρούσεων.
Οικοδομήστε ένα δίκτυο πόλωσης που συνενώνει οργανώσεις εντός της περιοχής.
Οργανώστε συναντήσεις και εξετάστε το ενδεχόμενο να οργανώσετε μια άσκηση επί
χάρτου για να εκτιμήσετε τη δυναμική καθώς και τον ρόλο κάθε οργάνωσης στη διαχείριση
της πόλωσης.
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Πώς να ρυθμίσετε ένα σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης της πόλωσης Τι να
αναζητήσετε και πώς να αναγνωρίσετε τις ενδείξεις της πόλωσης.
•

•

•
•

Η τοπική αστυνομία μπορεί να αποτελέσει άριστο εταίρο στη ρύθμιση ενός συστήματος
παρακολούθησης. Η παρακολούθηση μπορεί να διεξαχθεί με τη χρήση δεδομένων από
την αστυνομία και τον δήμο, ή με την έρευνα για τις νοοτροπίες. Στο Rinkeby, Σουηδία,
χρησιμοποιείται ένα σύστημα με φωτεινούς σηματοδότες για να υποδείξει τα επίπεδα
έντασης.
Αναπτύξτε το δικό σας σύστημα παρακολούθησης για την κοινωνική συνοχή και τις
εντάσεις.o Οι τοπικές/περιφερειακές κυβερνήσεις ή εταίροι όπως οι εργαζόμενοι στις
κοινότητες, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι στεγαστικοί συνεταιρισμοί μπορούν – εάν
παραστεί ανάγκη (λόγω της πιθανότητας εντάσεων εντός της τοπικής κοινότητας) – να
υλοποιήσουν μια έρευνα που θα αξιολογήσει τις αντιλήψεις για την ασφάλεια, το
αίσθημα του ανήκειν και τα μείζονα προβλήματα, καθώς και την επαφή με άλλες ομάδες
και αντιλήψεις και αισθήματα όσον αφορά αυτές τις άλλες ομάδες.
o Οι στεγαστικοί συνεταιρισμοί και η κοινοτική αστυνομία μπορούν να παράσχουν
δεδομένα για τις καταγγελίες και τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί.
o Καταρτίστε εκθέσεις για τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους. Θα μπορούσαν
να είναι καταγγελίες που υποβάλλονται στην αστυνομία, αλλά μερικές φορές μια
ΜΚΟ ή ένας ουδέτερος εταίρος θεωρείται πιο προσιτός από περιθωριοποιημένες
ομάδες που θέλουν να αναφέρουν διακρίσεις ή ρητορική μίσους.
o Παρακολουθείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναζητήστε εκφάνσεις
πόλωσης στο διαδίκτυο. Συχνά αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται από την
αστυνομία αλλά μπορούν να υλοποιηθούν και από τους δήμους. Το διαδίκτυο έχει
σημασία και οι δήμοι πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει, όπως ακριβώς γνωρίζουν
για τα τεκταινόμενα εκτός διαδικτύου.
Διασφαλίστε ότι η παρακολούθηση συνδέεται με εθνικές ή διεθνείς εκδηλώσεις που
ενδέχεται να επηρεάσουν τις τοπικές κοινότητες.
Η τοπική/περιφερειακή κυβέρνηση μπορεί να προσκαλέσει ομάδες πολιτών, γονείς και
άλλες οργανώσεις να σχεδιάσουν το δικό τους «κοινωνικό βαρόμετρο», εκτιμώντας τις
εξελίξεις ως προς την κοινωνική συνοχή και τις εντάσεις. Οι σκέψεις τους είναι ενδείξεις
αυξανόμενης ή φθίνουσας πόλωσης; Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να δημιουργηθεί
δέσμευση, ακόμα και ανάληψη ευθύνης μεταξύ μεμονωμένων ατόμων και ομάδων που
ακολουθούν τη μέση οδό.

Πώς να αναπτύξετε ένα δίκτυο συμμάχων και βασικών προσώπων
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•

•

•

Ο πυρήνας του δικτύου θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόσωπα-κλειδιά από την
τοπική/περιφερειακή κυβέρνηση. Διατηρούν το δικό τους τοπικό δίκτυο, το οποίο θα
εντάξουν στο μεγαλύτερο δίκτυο.
Οι αξιόπιστες επαφές τους διαμορφώνουν τον κύκλο που τους περιστοιχίζει. Οι επαφές
αυτές μπορούν να είναι ανεπίσημοι και επίσημοι ηγέτες από επιμέρους κοινότητες εντός
της τοπικής κοινότητας, όπως ο ιδιοκτήτης ενός τοπικού καταστήματος, μια μητέρα που
γνωρίζει πολλές άλλες μητέρες ή ένας σύμβουλος νέων. Μπορούν επίσης να
συμπεριληφθούν πιο επίσημοι ηγέτες, όπως ο εκπρόσωπος μιας κοινότητας.
Αυτοί οι ανεπίσημοι ηγέτες στο πλαίσιο των επιμέρους κοινοτήτων μπορούν να
αποτελέσουν πηγή πληροφοριών αλλά επίσης μπορούν να είναι εταίροι στο πώς
διασφαλίζεται η σωστή προσέγγιση για τη διαχείριση της πόλωσης.

Πώς να προετοιμαστείτε για την πόλωση τη μέρα μετά από μια επίθεση και πώς να αναπτύξετε
την ανθεκτικότητα
• Οργανωθείτε. Να έχετε έτοιμες τις διαδικασίες σας, την ιεραρχική διάρθρωση, την ανακοίνωση
διαχείρισης κρίσης για όποτε χρειαστεί.
• Προσεγγίστε. «Επισκευάστε τη στέγη το καλοκαίρι». Να είστε προετοιμασμένοι. Οι
άνθρωποι και οι οργανώσεις που προσεγγίζετε, με βάση τη δική τους αίσθηση ευθύνης
για την ειρηνική συνύπαρξη, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και στο στάδιο της
παρακολούθησης, μπορούν επίσης να παράσχουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη μετά από
ένα περιστατικό.
• Εξυπηρετήστε. Βεβαιωθείτε ότι η τοπική/περιφερειακή κοινότητά σας διαθέτει ένα δίκτυο
που μπορεί να προσεγγίσει όλους όσοι ενδεχομένως να χρειαστούν υποστήριξη,
πληροφόρηση και καθοδήγηση. Περιλαμβάνονται οι λίστες με διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για σχολεία, συμβούλους νέων, κοινωνικούς λειτουργούς, στεγαστικούς
συνεταιρισμούς, θρησκευτικές ομάδες και άλλες ομάδες και οργανώσεις. Αυτοί οι δίαυλοι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν όσους χρειάζονται υποστήριξη με
πρακτικές πληροφορίες που επικαιροποιούνται αυθημερόν και παρέχουν στους
δασκάλους και άλλα πρόσωπα πρακτικές συμβουλές για το τι να κάνουν και πώς να
επικοινωνήσουν.
Κοινότητα, ταυτότητα και ηγεσία
Η πόλωση είναι μια μάχη που δίνεται με ψευδείς, κακόβουλες ιστορίες για την ταυτότητα τη δική μας και
τη δική τους. Δεν αφορά αυτά που έχουν κοινά οι άνθρωποι, αλλά αυτά τα πράγματα που «τους»
καθιστούν διαφορετικούς και ένα πρόβλημα ή ακόμα και μια απειλή. Διχασμός.
Πώς να αναπτύξετε τα κοινά στοιχεία, τη μέση οδό για τις κοινότητες
Για την τοπική κυβέρνηση, υπάρχουν τρεις επιλογές για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια
υγιή μέση οδό, όπου μπορούν να ζήσουν τα μεμονωμένα άτομα καθώς και επίσημες και
ανεπίσημες ομάδες.
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•

•

•

Πολιτική. Διαδικασίες χάραξης πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς, ποικίλες πολιτικές και
υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς, που καλλιεργούν την ενεργή άσκηση των πολιτικών
δικαιωμάτων και τη συμμετοχή των πολιτών
Διάρθρωση. Συνεργαστείτε με το σύνολο της κοινότητας και των επιμέρους κοινοτήτων. Μη
συνεργάζεστε μόνο με υπάρχουσες, επίσημες οργανώσεις και τους προέδρους και
εκπροσώπους τους - ενδέχεται να λειτουργούν από τη σκοπιά συγκεκριμένης ταυτότητας και
να έχουν τα δικά τους συμφέροντα.
Κουλτούρα και ταυτότητα. Αξιοποιήστε την υπερηφάνεια των πολιτών και την κοινή
ταυτότητα και ιθαγένεια. Οι άνθρωποι έχουν κοινή ιστορία, κουλτούρα και ταυτότητα; Η
κοινή ταυτότητα ή τα αντίστοιχα αισθήματα ανακύπτουν με φυσικό τρόπο και δεν πρέπει να
ελέγχονται ή να υπόκεινται σε διαχείριση. Ωστόσο, μια τοπική κοινότητα και η κυβέρνησή της
μπορούν να αρχίσουν ένα πρόγραμμα ή μια εκστρατεία για να διευκολύνουν τη συζήτηση για
την κοινή ταυτότητα. Η φύση της εκστρατείας/του προγράμματος αυτού του είδους θα
πρέπει να είναι θελκτική, πηγή έμπνευσης και να απευθύνεται σε όλους.

Οι δήμαρχοι και η ηγεσία.
•

•

Διαχειριστείτε τον ρόλο γεφυροποιού του δημάρχου. Συχνά παρουσιάζεται ως ουδέτερη
και υπερκομματική μορφή, υποτίθεται ότι είναι γεφυροποιός. Όταν ενεργεί κατ' αυτόν τον
τρόπο με βάση γεγονότα και επικοινωνώντας βάσει κανονισμών, δεν θα μπορέσει να
συμβάλλει στην ενίσχυση των οπαδών της μέσης οδού. Όταν υιοθετεί ουδέτερη,
υπερκομματική θέση και απευθύνεται και στους δύο πόλους, διατρέχει τον κίνδυνο να
δεχτεί επικρίσεις απ' όλες τις πλευρές. Εάν εστιάσει τις ενέργειές του στην πόλωση των
υποκινητών, διατρέχει τον κίνδυνο να εισέλθει στο πεδίο της πόλωσης και να οξύνει τα
πνεύματα. Ο ουδέτερος γεφυροποιός συχνά καταλήγει αποδιοπομπαίος τράγος σε
πολωμένες καταστάσεις.
Ο δήμαρχος θα πρέπει να είναι αποδεκτός από όλες τις ενδιαφερόμενες κοινότητες και
ομάδες. Μπορεί να θεωρείται ουδέτερος αλλά θα ήταν πιο αποτελεσματικός αν
θεωρούνταν ο δήμαρχος όλων των πολιτών. Πρόκειται για την εφαρμογή του στιλ
διαμεσολάβησης στη συμπεριφορά και την επικοινωνία, από μια θέση στη μέση, μεταξύ
των πολιτών.

Δύσκολες αποφάσεις και θρυαλλίδες της πόλωσης
Η πόλωση είναι μια φαύλη διαδικασία στην οποία οι άνθρωποι παίζουν το χαρτί της ταυτότητας για να
διαιρέσουν τις ομάδες στην κοινωνία. Συχνά υπάρχει κάποιο έναυσμα, όπως οι αποφάσεις για την
ανοικοδόμηση καταφυγίου για πρόσφυγες, η συζήτηση μιας πολιτικής για εργατικές κατοικίες ή ένα
περιστατικό όπως μια επίθεση. Οι υποκινητές της πόλωσης θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν αυτά τα
εναύσματα. Είτε πρόκειται για πολιτική απόφαση για τη φιλοξενία των αιτούντων άσυλο ή προσφύγων,
είτε για άδεια ανέγερσης τζαμιού είτε για απόφαση για άλλο ευαίσθητο θέμα, αυτή η απόφαση μπορεί να
λειτουργήσει ως θρυαλλίδα ή να πυροδοτήσει την πόλωση. Το κλειδί είναι ο τρόπος με τον οποίο
σχεδιάζεται, εκτελείται και κοινοποιείται η διαδικασία χάραξης πολιτικής.
Πώς να αμβλύνετε τον κίνδυνο πόλωσης που ενυπάρχει σε δύσκολους φακέλους και αποφάσεις
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•

•
•

Να ακολουθείτε διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και να παρουσιάζετε τις
πιέσεις και τους περιορισμούς. Είναι άραγε υποχρεωμένος ο δήμος να προχωρήσει στη
δημιουργία της αμφισβητούμενης εγκατάστασης και το πώς θα κατασκευαστεί είναι άραγε
το μοναδικό θέμα προς συζήτηση;
Αξιολογήστε τη δυναμική. Οι ανησυχίες, ο θυμός και οι φόβοι εντοπίζονται τοπικά ή πρόκειται
για δυνάμεις εκτός της τοπικής/περιφερειακής κοινότητας που τροφοδοτούν τις εντάσεις;
Να εμπερικλείετε όσο το δυνατόν περισσότερους. Αντιμετωπίστε τους θυμωμένους και
ανήσυχους πολίτες, ακόμα και αν εκφράζουν τα συναισθήματά τους με επιθετικό τρόπο και
χωρίς περιστροφές. Εάν αγνοήσετε το θέμα, θα διογκωθεί.

Πώς να αποφύγετε την ενίσχυση της πόλωσης με τον διάλογο
Συμβουλές για τη διεξαγωγή δημόσιων συζητήσεων και διαλόγου για τοπικές/περιφερειακές
εκδηλώσεις και θέματα:
•

•

•

Να είστε προσεκτικοί με τις μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις σε μεγάλες αίθουσες που είναι
ανοικτές σε όλους και δεν τοποθετούν «σημαντικούς ανθρώπους» πίσω από ένα τραπέζι. Οι
υποκινητές μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο για να απευθυνθούν στους
οπαδούς της χρυσής τομής. Είναι καλύτερο να έχετε πολλές μικρές τράπεζες συζήτησης και
να καλωσορίζετε τους ανθρώπους προσωπικά καθώς φθάνουν. Εάν είναι δυνατό,
επικοινωνήστε μαζί τους σε στενότερο πλαίσιο.
Να ξέρετε ότι τα άτομα που παρευρίσκονται σε συζητήσεις/συναντήσεις είναι κατεξοχήν
αυτοί που έχουν ήδη εμπλακεί και είναι απίθανο να αλλάξουν εύκολα γνώμη. Προσπαθήστε
να πείσετε να παρευρεθούν άτομα που δεν έχουν λάβει ακόμα μέρος στη συζήτηση/δεν
έχουν ακουστεί ακόμα, ιδίως εάν επηρεάζονται εξίσου από το θέμα/την εκδήλωση που
προκάλεσε ή θα μπορούσε να επιφέρει την πόλωση.
Μην αγνοείτε τους υποκινητές, τους εκφραστές μίσους και άλλους φωνακλάδες στο
διαδίκτυο. Για παράδειγμα, φροντίστε ώστε ο δήμαρχος, ο αστυνομικός της κοινότητας ή
ένας κοινωνικός λειτουργός να απευθυνθεί σε αυτά τα πρόσωπα κατά τη διάρκεια μιας μη
προγραμματισμένης επίσκεψης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χτυπήσουν το κουδούνι και
να ζητήσουν να μιλήσουν. Οι άνθρωποι αυτοί θα εκπλαγούν, θα κατανοήσουν ότι δεν
μπορούν να φωνασκούν μέσα στην ανωνυμία και μπορεί να νιώσουν ότι τους
ακούνε.

Πρακτικές για μίμηση
Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Παρακολούθηση της κοινωνικής αναταραχής στο Rinkeby, Σουηδία
Η περιοχή Rinkeby βρέθηκε αντιμέτωπη με κοινωνική αναταραχή. Για να κατανοήσουν τι
ακριβώς συνέβαινε, ο δήμος και η αστυνομία διαμόρφωσαν ένα σύστημα παρακολούθησης για
να παρέχουν ενημέρωση σε καθημερινή βάση
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για την κατάσταση της κοινωνικής αναταραχής. Χρησιμοποιούν μια μεταφορά με βάση τους
φωτεινούς σηματοδότες: σήμερα είναι πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο για τις τοπικές κυβερνήσεις.

Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Κοινοτικά σεμινάρια, Φινλανδία
Στη Φινλανδία, τα κοινοτικά σεμινάρια οργανώνονται σε τοπικό επίπεδο. Τα σεμινάρια συνενώνουν
διαφορετικούς τοπικούς παράγοντες από διαφορετικούς δημόσιους τομείς (αρχές επιβολής του
νόμου, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.), ΜΚΟ που ειδικεύονται στην ενασχόληση με ευάλωτες ομάδες
και έχουν εμπειρογνωσία στις τοπικές προσπάθειες πρόληψης, σε θρησκευτικές κοινότητες και
κοινοτικές οργανώσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ανοίγει μια πόρτα στην πρόσβαση στους πολίτες και
στην εμπιστοσύνη τους. Τα σεμινάρια λειτουργούν ως πλατφόρμα για την οικοδόμηση της
εμπιστοσύνης και συνδημιουργίας για τοπικές πρακτικές και πρωτοβουλίες πρόληψης. Μετά από
ένα σεμινάριο, οι τοπικές αρχές λαμβάνουν υποστήριξη από μια τοπική πολυτομεακή ομάδα και ένα
σχέδιο δράσης. Στόχος αυτής της συνδημιουργίας είναι να διευκολυνθεί η διαφανής, συμμετοχική
και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία για όλα τα μέρη, ενώ επίσης αποτρέπει τον στιγματισμό και τη
«στοχοποίηση», για παράδειγμα των μουσουλμανικών κοινοτήτων. Αυτό έχει επίσης σημασία από
τη σκοπιά των στρατηγικών επικοινωνιών, καθώς η πόλωση σε σχέση με το θέμα της
ριζοσπαστικοποίησης, του βίαιου εξτρεμισμού και των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών που
επιστρέφουν αποτυπώνει μια περιοριστική και παραπλανητική εικόνα της φύσης του βίαιου
εξτρεμισμού ως φαινομένου.

Αστυνομία και διαχείριση πόλωσης
Γιατί η πόλωση είναι σημαντική για την αστυνομία;
Η πόλωση έχει μεγάλη σημασία για την αστυνομία, όχι μόνο επειδή θα μπορούσε να οδηγήσει σε
διατάραξη της δημόσιας τάξης ή σε εγκλήματα μίσους, αλλά επίσης επειδή οι υποκινητές διχαστικών
μηνυμάτων συχνά παραπέμπουν σε μια ομάδα «Αυτοί» σε συνδυασμό με απειλές, αδικία,
εκλαμβανόμενα διπλά πρότυπα και κινδύνους για την ασφάλεια. Κατ' αυτόν τον τρόπο, έρχονται στο
προσκήνιο το κράτος και η αστυνομία. Η αστυνόμευση για όλους, η αστυνομία που εξυπηρετεί και
προστατεύει τους πάντες, η υποστήριξη του κανόνα δικαίου – και να δείχνουν ότι ενεργούν κατ' αυτόν τον
τρόπο
– είναι ζωτικής σημασίας. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η «υλοποίηση» της αντιμετώπισης του
εγκλήματος, της προστασίας των κοινοτήτων με ουδέτερο, επαγγελματικό τρόπο είναι η απτή συμβολή
στη διαχείριση της πόλωσης. Η «άυλη συμβολή» προέρχεται από την κοινοτική αστυνόμευση,
ασχολούμενη σε τοπικό και συχνά προσωπικό επίπεδο με την επικοινωνία της ένταξης, δείχνοντας
ενσυναίσθηση και καλλιεργώντας σχέσεις και δίκτυα. Αυτά είναι οι πρώτες γραμμές άμυνας κατά της
πόλωσης. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της αστυνομίας θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι ενέργειες και η
επικοινωνία τους μπορούν να είναι κρίσιμος καταλύτης για την πόλωση. Ακούσια, μέσα από τις ενέργειές
τους, οι αστυνομικοί μπορούν να τροφοδοτήσουν την πόλωση μεταξύ ομάδων της κοινωνίας, ή μεταξύ
ομάδων και της αστυνομίας ή άλλων αρχών.
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Ενώ οι εκπρόσωποι της αστυνομίας συνήθως αντιδρούν εκ των
υστέρων, ανταποκρινόμενοι σε περιστατικά, η διαχείριση της
πόλωσης συνδέεται με την πρόληψη και την προνοητικότητα στο
στάδιο προ εγκληματικότητας. Η πόλωση μπορεί να περιγραφεί ως
κοινωνική διαδικασία που εκδηλώνεται με εγκλήματα μίσους και
άλλα περιστατικά. Επομένως, οι εκπρόσωποι της αστυνομίας
οφείλουν να κατανοήσουν τα συμπτώματα και να συνθέσουν τα
κομμάτια του παζλ όταν δυνητικά πραγματοποιείται πόλωση. Σαν τη
σπηλιά του Πλάτωνα: το ζήτημα δεν είναι οι σκιές στον τοίχο, αλλά τα πράγματα που δημιουργούν τις
σκιές.
Για την αστυνομία, υπάρχουν τρεις δέσμες σχετικών δράσεων σε σχέση με την πόλωση:
•
•
•

να αποτρέπει την ανάπτυξη της πόλωσης μεταξύ ομάδων της κοινωνίας,
να γνωρίζει πώς να ενεργεί όταν εμφανίζονται συγκρούσεις και πόλωση έπειτα από σοβαρά
εναύσματα,
να ενεργεί με βάση την πόλωση στο αστυνομικό σώμα.

Τι μπορεί να κάνει η αστυνομία για να αποτρέψει την κλιμάκωση της πόλωσης μεταξύ ομάδων της
κοινωνίας;
Πώς να προετοιμαστείτε και να μην έχετε εκ των υστέρων δυσάρεστες εκπλήξεις για την πόλωση
•

•
•

•

Διαβλέψτε την πόλωση, για παράδειγμα παρακολουθώντας τις εντάσεις στην τοπική ή την
εθνική κοινότητα. Σε αυτό μπορεί να συντελέσει ένα δίκτυο τοπικών παραγόντων που
τροφοδοτούν ένα κεντρικό σημείο το οποίο προβαίνει σε αξιολογήσεις. Τι σκέφτονται οι
άνθρωποι; Δώστε προσοχή στις αλλαγές νοοτροπιών και αντιλήψεων. Συνδυάστε αυτές τις
αλλαγές με δεδομένα, την παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εκτιμήσεις
των εξελίξεων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες ενδεχομένως να
επηρεάσουν την εκδήλωση πόλωσης σε τοπικό επίπεδο.
Υιοθετήστε μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα εμπεριέχει την προληπτική συγκέντρωση
κοινοτικών πληροφοριών.
Αξιολογήστε μια κατάσταση ως προς τις συγκρούσεις και την πόλωση, οι οποίες είναι μεν
αλληλένδετες αλλά η προσέγγιση που απαιτείται για τις συγκρούσεις διαφέρει από αυτή που
χρειάζεται για την πόλωση. Προσπαθήστε να προσδιορίσετε τους υποκινητές, τους οπαδούς,
τα μεμονωμένα άτομα και τις ομάδες που ακολουθούν τη μέση οδό.
Ασχοληθείτε με τον πρώιμο εντοπισμό εντάσεων και πεδίων έντασης. Παρακολουθείτε τις
εντάσεις εντός ή μεταξύ ομάδων και παρακολουθείτε τις τριβές μεταξύ των διαφορετικών
ομάδων συγκεκριμένης ταυτότητας.
Η κοινοτική αστυνομία θα πρέπει, σε συνεργασία με τους δήμους και ΜΚΟ, να ανιχνεύει και
να αντιμετωπίζει τα αρνητικά μηνύματα που είναι δυνητικοί δείκτες πόλωσης. Αυτά τα
αρνητικά μηνύματα μπορούν να συνδεθούν με εγκλήματα μίσους ή διαφωνίες μεταξύ
γειτόνων.
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•

•

•
•

Εφαρμόστε μια πολυτομεακή προσέγγιση, με σαφή δομή και διαδικασία εντολών,
προκειμένου να συμπεριλάβετε συνεργαζόμενους φορείς όπως η τοπική αρχή – να είστε
σαφείς για την πρωτοκαθεδρία (η αστυνομία για τις έρευνες, η τοπική αρχή για θέματα
συνοχής της κοινότητας) και να συγκαλείτε τακτικά συναντήσεις, με βάση την πρόσφατη
αξιολόγηση των εντάσεων στην κοινότητα, να συμφωνείτε και να παρακολουθείτε τις δράσεις.
Οργανώστε μια άσκηση επί χάρτου για την κλιμάκωση της πόλωσης με τα βασικά
ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή ώστε να ευαισθητοποιήσετε το κοινό και να τους
ενημερώσετε για πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι.
Ξεκινήστε τον διάλογο σε διαφορετικά επίπεδα, όπως γειτονιά, πόλη, περιφέρεια, χώρα
(Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας). Αφιερώστε χρόνο για να ακούτε: τι σκέφτονται οι άνθρωποι;
Χαράξτε μια στρατηγική για τα μέσα ενημέρωσης: η διαφάνεια των διαδικασιών και η
«ουδέτερη» θέση της αστυνομίας είναι στοιχεία-κλειδιά. Είναι απαραίτητη η γρήγορη
ανταπόκριση – είναι σημαντική η στρατηγική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – για να
καταρρίψετε μύθους και να αποκλείσετε τον χώρο στον οποίο οι ψευδείς ειδήσεις μπορούν να
προσελκύσουν την προσοχή.

Πώς να χειριστείτε τους διαφορετικούς παράγοντες και τη δυναμική της πόλωσης
• Η αστυνομία θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να γίνει αντιληπτή ως αξιόπιστος και
ουδέτερος παράγοντας κατά τρόπο ώστε, ως θεματοφύλακες των συνθηκών, να μπορούν να
ισχυριστούν ότι λειτουργούν βάσει της εντολής που τους έχουν δώσει φορείς και πολίτες. Όχι
μόνο η ουδετερότητα, αλλά και η εκδήλωση ενδιαφέροντος, η διάθεση εξυπηρέτησης και η
παροχή προστασίας έχουν ζωτική σημασία. Θετικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν εάν
η αστυνομία φαίνεται ότι διαθέτει μια ενεργή πολιτική για να είναι δεκτική και να
ανταποκρίνεται στα εγκλήματα μίσους.
• Η αστυνομία θα πρέπει να αναπτύξει βιώσιμα και μακροπρόθεσμα δίκτυα σε σχέση με
συγκεκριμένα πεδία έντασης και συναφή θέματα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να οικοδομήσουν
σχέσεις με συγκεκριμένες ομάδες σε συγκεκριμένες γειτονιές/περιοχές. Δικτυωθείτε από
πολλές διαφορετικές προοπτικές.
• Αναζητήστε, εντοπίστε και συνδεθείτε με συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη. Προσεγγίστε
τους διαφορετικούς ρόλους με διαφορετικό τρόπο:
o

Διαχειριστείτε προσεκτικά τους πιθανούς γεφυροποιούς στο δίκτυο της αστυνομίας
αναπροσανατολίζοντας τις προσπάθειες κατά τρόπο ώστε να μην καταστούν
αποδιοπομπαίοι τράγοι και αντιπαραγωγικοί.

o

Να θυμάστε ότι ο δημόσιος διάλογος με τους υποκινητές μπορεί να προσφέρει
εξαίρετη υποστήριξη στους υποκινητές αν δεν γίνει την κατάλληλη χρονική στιγμή ή
γίνει σε εσφαλμένο πλαίσιο.

o

Καθορίστε μια στρατηγική «διαχείρισης υποκινητών» για τους υποκινητές, καθώς και
τους ενεργούς και εμφανείς κακοπροαίρετους οπαδούς (ενίσχυση εντάσεων,
πυροδότηση της πόλωσης, προώθηση της βίας κ.λπ.). Πραγματοποιήστε έρευνα και
στις δύο ομάδες και απομονώστε κάποια πρόσωπα, εάν είναι δυνατό.
Παραγκωνίστε/θέστε στο περιθώριο/εξισορροπήστε τους και μην προσδίδετε
αξιοπιστία στις απόψεις τους. o Προσεγγίστε τα ενδιαφερόμενα μέρη από τη μέση
οδό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απευθυνθείτε σε ενδιαφερόμενα μέρη με επιρροή
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•

•

σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα ή/και προβληματισμούς – οι πολίτες με
διαφορετικές εστίες προσήλωσης που μπορούν να έχουν θετική συμβολή. Πρόκειται
για αξιόπιστες φωνές και η αστυνομία θα πρέπει να προσπαθήσει να συνάψει
συμμαχίες μαζί τους. Προσεγγίστε ανεπίσημους ηγέτες και άτομα στο πλαίσιο
συγκεκριμένων κοινοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να προστεθούν κρίσιμης
σημασίας πληροφορίες στις αντιδράσεις των επίσημων εκπροσώπων.
Εξετάστε το ενδεχόμενο να αναπροσανατολίσετε τα μηνύματα προς τους οπαδούς
της χρυσής τομής – ποια είναι τα ζητήματα και οι ανησυχίες της σιωπηλής
πλειοψηφίας και πώς μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για να αλλάξετε το θέμα ή τον
τόνο;
Είναι απαραίτητη μια ενεργή και προνοητική στρατηγική στα μέσα ενημέρωσης – κλειδί εδώ
είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σημαντική για να καταρρίψετε μύθους και να
περιορίσετε τον χώρο στον οποίο μπορούν να κερδίσουν την προσοχή οι ψευδείς ειδήσεις.
Στα δελτία τύπου ρίξτε το βάρος στις θετικές ενέργειες που αναλαμβάνει η αστυνομία σε
σχέση με μια έρευνα, καθώς και τον αντίκτυπο στην κοινότητα, αντί να αμφισβητείτε τους
πόλους.

Πώς να ανταποκριθείτε στη διατάραξη της δημόσιας τάξης ή στα εγκλήματα που προκαλεί η πόλωση
Οι αντιδράσεις είναι παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζονται για την αποκατάσταση της τάξης ή για τη
διεξαγωγή μιας ποινικής έρευνας και τη διαχείριση κρίσεων. Ενώ μπορεί να περιλαμβάνονται συγκρούσεις
και εγκλήματα, η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί θα επηρεάσει την πόλωση. Έχει σημασία οι άνθρωποι να
παραμείνουν ασφαλείς, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να τηρηθεί ο κανόνας δικαίου.
Τι να κάνετε όταν γιγαντώνεται η πόλωση και εξελίσσεται σε σοβαρό περιστατικό
•
Διαχειριστείτε την κρίση και προστατεύστε – η άμεση αντίδρασή σας πρέπει να είναι να
αποκαταστήσετε την τάξη, να προσφέρετε διαβεβαιώσεις και να αποτρέψετε περαιτέρω
εγκλήματα.
•
Εφαρμόστε μια σαφή δομή και διαδικασία εντολών, προκειμένου να συμπεριλάβετε
συνεργαζόμενους φορείς όπως η τοπική αρχή – να είστε σαφείς για την πρωτοκαθεδρία (η
αστυνομία για τις έρευνες, ο δήμος για θέματα συνοχής της κοινότητας) και να συγκαλείτε
τακτικά συναντήσεις, με βάση την πρόσφατη σύνοψη των εντάσεων στην κοινότητα και την
ενημερωμένη εκτίμηση κινδύνου, να συμφωνείτε και να παρακολουθείτε τις δράσεις. Αυτά τα
θέματα πρέπει να έχουν καλυφθεί πριν ξεσπάσει κάποια κρίση.
•
Συγκεντρώστε αποδεικτικά στοιχεία – έρευνα στον τόπο του εγκλήματος, προσδιορισμός
βασικών μαρτύρων, συλλογή δηλώσεων, προσδιορισμός υπόπτων, διαχείριση υπόπτων – η
τυπική απόκριση της αστυνομίας/ των ανακριτικών αρχών πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου
να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην αστυνομία και να υπάρξει μέριμνα για τα θύματα.
•
Παρακολούθηση των εντάσεων στην κοινότητα – για εκτίμηση κινδύνου. Ζωτική σημασία σε
αυτόν τον τομέα έχει η παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να
εξασφαλιστεί μια ακριβής εικόνα των εντάσεων και η αστυνομία να μην προσεγγίζει απλά
μακροχρόνιες επαφές στην κοινότητα που ενδεχομένως έχουν έννομο συμφέρον στη μία ή την
άλλη πλευρά. Υιοθετήστε μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα εμπεριέχει την προληπτική
συγκέντρωση κοινοτικών πληροφοριών.
•
Σε εποχές κρίσης, η στενή παρακολούθηση ομάδων και ατόμων που είναι στο χείλος της
ριζοσπαστικοποίησης μπορεί να αποβεί πολύ διαφωτιστική.
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•
•

•
•

•

Προσδιορίστε το πλαίσιο του περιστατικού, καθώς και τυχόν συγκεκριμένου εναύσματος, για
να προβλέψετε περαιτέρω εναύσματα.
Καθορίστε μια προληπτική στρατηγική επικοινωνίας. Συμπεριλάβετε το πλαίσιο, τον τόνο και
το μήνυμα και επιλέξτε προσεκτικά τη διατύπωσή σας σε σχέση με τα περιστατικά και τα
προβλήματα (ταμπέλες, προκαταλήψεις). Διαμορφώστε την ιστορία σας πριν δημιουργήσουν
μια ιστορία τα μέσα ενημέρωσης για εσάς.
Στην προσέγγισή σας και περαιτέρω στην επικοινωνία σας, προσέξτε να μην οξύνετε την
πόλωση, αναλογιστείτε τους τέσσερις καταλύτες αλλαγής.
Κοινοποιήστε διαμεσολαβητικά μηνύματα, εγκωμιάζοντας τις καλές πράξεις από τους
παράγοντες και των δύο πλευρών. Δείξτε ενσυναίσθηση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, επενδύετε στις
ομάδες που βρίσκονται στη μέση.
Σκεφτείτε πώς να χρησιμοποιήσετε τους πόρους με τον καλύτερο τρόπο: είναι καλύτερο να
αξιοποιήσετε αξιωματούχους που προέρχονται από τις πληγείσες κοινότητες ή θα πρέπει να
αποφεύγονται τέτοιες κινήσεις με το σκεπτικό ότι θα πυροδοτήσουν συναισθήματα ότι η
αστυνομία μεροληπτεί; Σε αυτό το σημείο χρειάζεται προσοχή και η αντίδραση πρέπει να
επιλεγεί με βάση τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Πόλωση εντός της αστυνομίας, μεταξύ συναδέλφων
Οι αστυνομικοί φορούν στολή. Όμως, κάτω από τη στολή κρύβεται ένα ανθρώπινο πλάσμα που μερικές
φορές νιώθει έντονα συναισθήματα τα οποία οξύνονται από όσα οι αστυνομικοί βιώνουν καθημερινά
στην εργασία τους. Δυστυχώς, δεν είναι ασυνήθιστο οι αστυνομικοί να εκφράζουν τις δικές τους
μισαλλόδοξες ή διχαστικές απόψεις. Η κουλτούρα των ένστολων αστυνομικών συνοδεύεται από πολλά
αστεία, καθώς επίσης για τις φυλές και τη σεξουαλικότητα.
Η πρώτη γραμμή άμυνας κατά της πόλωσης και υπέρ της άποψης ότι η αστυνομία είναι ένας
αποτελεσματικός παράγοντας στη διαχείριση της πόλωσης στην τοπική περιοχή, είναι η επαγγελματική
οργάνωση της αστυνομίας. Η αστυνομία πρέπει να ενεργεί – και πρέπει να γίνεται αντιληπτή ότι ενεργεί –
με ουδετερότητα. Πρέπει να υπηρετούν και να προστατεύουν τους πάντες.
Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Τι μπορεί να κάνει ο/η επικεφαλής ομάδας όταν αντιμετωπίζει την πόλωση στην ίδια του/της την
ομάδα; (Ολλανδία)
Η μέθοδος διαχείρισης της πόλωσης του Bart Brandsma προτείνει στους επικεφαλής ομάδας να
ακολουθούν μια προσέγγιση τριών βημάτων όταν ανακύπτει πόλωση στο πλαίσιο μιας ομάδας:
1. Οι συνάδελφοι καλούνται να μοιραστούν τις απόψεις τους. Εδώ το θέμα έγκειται στη
διερεύνηση και όχι στη συζήτηση. Δεν ηθικολογούμε. Οι συμμετέχοντες ούτε ηθικολογούν
ούτε κρίνουν και, αντιθέτως, θα πρέπει να θέτουν ερωτήσεις στους συναδέλφους τους. Η
υποβολή ερωτήσεων έλκει τους ανθρώπους έντονα προς τη μέση οδό, ενώ η διατύπωση
κρίσεων ωθεί τους ανθρώπους προς τους πόλους.
2. Μια θεμελιώδης και γενική συζήτηση για τον επαγγελματικό ρόλο της αστυνομίας πρέπει να
καθιστά σαφές το εξής: «το θέμα δεν αφορά προσωπικές απόψεις, ούτε αριστερά ή δεξιά
κόμματα. Είμαστε ουδέτεροι και πρέπει να αντιμετωπίζουμε ισότιμα όλους τους πολίτες και
να παρέχουμε στον καθένα ασφάλεια και προστασία». Ρωτήστε τους συναδέλφους σας τι
είδους συμπεριφορά απαιτείται για να επιτευχθεί ο επαγγελματικός κανόνας.
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3. Μετά την αποδοχή των αποτελεσμάτων του βήματος 2, οι συνάδελφοι καλούνται – σε ένα
τελικό βήμα – να μεταφέρουν αυτά τα κοινά και αποδεκτά πρότυπα και συμπεριφορές στη
δική τους συγκεκριμένη κατάσταση: τι σημαίνει αυτό για τη δική τους πόλη; Τι συμβαίνει;
Πώς πρέπει να γίνει η προσέγγιση των διαφορετικών παραγόντων; Στην Ολλανδία, η
μέθοδος κατανόησης και διαχείρισης της πόλωσης που προτείνει ο Brandsma έχει
μετασχηματιστεί σε μια προσέγγιση κατάρτισης για την αστυνομία.
Πώς να αναπτύξετε μια επαγγελματική και υγιή κουλτούρα της αστυνομίας, ανθεκτική έναντι της
πόλωσης
Παρότι παρουσιάστηκε στο εγχειρίδιο διαχείρισης της πόλωσης, στην πραγματικότητα μια
επαγγελματική κουλτούρα είναι επιβεβλημένη για κάθε αστυνομικό σώμα που επιθυμεί να ενεργεί
ως επαγγελματική οργάνωση που προστατεύει και υπηρετεί τους πάντες. Η πόλωση είναι άλλος
ένας λόγος για να δώσετε προσοχή στα εξής:
•

•
•

•

Ηγεσία, η οποία έχει κρίσιμη σημασία για τη θέσπιση επαγγελματικών προτύπων, βασικές
αξίες και ακεραιότητα εντός της οργάνωσης της αστυνομίας. Εκπαιδεύστε τους
προϊστάμενους σε θέματα πόλωσης.
Αντιμετώπιση στερεοτύπων και προκαταλήψεων σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Χειρισμός των πρώτων ενδείξεων μιας διχαστικής συμπεριφοράς. Πραγματοποιήστε μια κατ'
ιδίαν συζήτηση – αποφεύγοντας να αφιερώσετε δημόσιο χρόνο στις θέσεις και τα μηνύματα
των υποκινητών. Πηγαίνετε για περιπολία με τον αστυνομικό και θέστε τα όρια.
Τεχνική αρτιότητα. Πρακτική εκπαίδευση και διάλογος εντός των ομάδων. Πώς πρέπει να
αντιμετωπίζονται τα ηθικά διλήμματα; Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι αντιμετώπισης των
τριβών ανάμεσα στην ταυτότητα ενός προσώπου και τα καθήκοντα ενός ουδέτερου
αστυνομικού; Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μερικές φορές, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Αυτά
τα θέματα χρειάζονται διάλογο.

Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Διαχείριση της πόλωσης από την αστυνομία, Ολλανδία
Το καλοκαίρι του 2015, στο αποκορύφωμα της προσφυγικής κρίσης, η μισαλλοδοξία, οι
προκαταλήψεις και η ρητορική μίσους ήταν διαδεδομένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετές
φράσεις που χρησιμοποιούνταν θα μπορούσαν να εκληφθούν ως προσβλητικές ή τουλάχιστον να
θεωρηθούν ότι ενισχύουν τη μισαλλοδοξία και την πόλωση. Σε αρκετές περιπτώσεις, μπορούσε να
προσδιοριστεί η ταυτότητα αυτών που κραύγαζαν περισσότερο και οι αστυνομικοί της κοινότητας
επισκέφτηκαν κατ' οίκον αυτά τα άτομα - όχι για να προχωρήσουν σε κάποια έρευνα ή άλλες
νομικές ενέργειες αλλά μόνο για να βεβαιωθούν ότι αυτά τα άτομα αντιλαμβάνονταν ότι δεν ήταν
σωστό να κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και να εκφοβίζουν και να προσβάλλουν τους
άλλους. Το διαδίκτυο είναι σημαντικό. Η ίδια προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί από δημάρχους σε
ορισμένες πόλεις. Για παράδειγμα, ο δήμαρχος της πόλης Gouda επισκέφτηκε περίπου 10
θυμωμένους και θορυβημένους πολίτες και είχε μια καλή συζήτηση μαζί τους. Με αυτόν τον τρόπο,
τα πράγματα ηρέμησαν.
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Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Εθνική ομάδα κοινοτικών εντάσεων (NCCT, Ηνωμένο Βασίλειο)
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ομάδα NCTT είναι μια υπηρεσία της εθνικής αστυνομίας που χρησιμοποιεί
τα δεδομένα που παρέχουν μεμονωμένες αστυνομικές δυνάμεις σε εβδομαδιαία βάση για να
παρακολουθούν, να αξιολογούν και να διατυπώνουν μια ενημερωμένη, κατάλληλη ανταπόκριση στις
αλλαγές που υπεισέρχονται στις κοινοτικές εντάσεις. Οι κοινοτικές εντάσεις αξιολογούνται σε τοπικό
επίπεδο εξετάζοντας πληροφορίες από τέσσερις πηγές: 1) υπηρεσία πληροφοριών, 2) συμμετοχή της
κοινότητας, 3) ανοικτές πηγές (μέσα ενημέρωσης, ιστολόγια, ακαδημαϊκές εργασίες κ.λπ.), 4) μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (άμεση ανταπόκριση)
Η αξιολόγηση οδηγεί σε ένα εθνικό έγγραφο που αποστέλλεται σε όλες τις αστυνομικές δυνάμεις και
τις σχετικές κρατικές υπηρεσίες. Οι εκθέσεις παρέχουν μια τριμερή αξιολόγηση τύπου ΕΕΡ:
- Εμπειρία (Experienced): πώς νιώθουν οι κοινότητες;
- Τεκμηρίωση (Evidenced): τι συνέβη ή τι συμβαίνει;
- Δυνατότητες (Potential): τι θα μπορούσε να συμβεί ή μπορεί να συμβεί;
Σε κάθε περιοχή, διορίζεται ένα μόνο ενιαίο κέντρο επικοινωνίας για να καταρτίζει περιλήψεις των
εντάσεων στην τοπική κοινωνία, να διασφαλίζει ότι δίνεται προτεραιότητα σε αυτή τη δραστηριότητα
και να ενθαρρύνει την αστυνομία και τους εταίρους να τροφοδοτούν τη διαδικασία με σχετικές
πληροφορίες.

Εκπαίδευση και διαχείριση πόλωσης
Γιατί η πόλωση είναι σημαντική για την εκπαίδευση;
Τα σχολεία συχνά έρχονται αντιμέτωπα με την πόλωση. Ενώ οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν διχαστικές
καταστάσεις στις τάξεις τους ή βλέπουν τους μαθητές τους να χωρίζονται σε ομάδες στο προαύλιο, οι
διευθυντές των σχολείων πρέπει να χειριστούν την πόλωση στην αίθουσα προσωπικού και την ευρύτερη
σχολική κοινότητα. Ωστόσο, πότε κάποια κατάσταση γίνεται πάρα πολύ πολωμένη; Είναι πρόβλημα αν οι
μαθητές στέκονται σε ξεχωριστές ομάδες στο προαύλιο; Το παιχνίδι, ακόμα και οι προκλήσεις όσον
αφορά την ταυτότητα και την επιμέρους κουλτούρα δεν είναι άραγε μέρος της πορείας προς την
ενηλικίωση; Και δεν θέλουμε άραγε να παρέχουμε τη δυνατότητα στους νέους να εκφράζουν τις απόψεις
τους – ακόμα και αν διατυπώνουν ακραίες ιδέες – να πραγματοποιούν ειλικρινείς συζητήσεις για τα
θέματα που τους ενδιαφέρουν; Πού θα πρέπει να θέσουμε τη διαχωριστική γραμμή; Πότε άραγε ο
διευθυντής σχολείου αναλαμβάνει τον ρόλο του δημάρχου ή του αστυνομικού σε υπερθετικό βαθμό, αντί
να είναι «απλώς» ο επικεφαλής του σχολείου;
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Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει την πόλωση σε επίπεδο σχολικής αίθουσας, σχολείου και ευρύτερου
περιβάλλοντος, και προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο αντιμετώπισης της πόλωσης σε
καθένα από αυτά.
Πώς να αποτρέψετε την πόλωση στη σχολική αίθουσα
Οι δάσκαλοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την πόλωση. Οι δάσκαλοι είναι αυτοί
που συναντούν τους μαθητές τους καθημερινά και είναι οι πρώτοι που αντιμετωπίζουν την πρόκληση των
διχαστικών δηλώσεων μαθητών τους. Επιπλέον, είναι οι πρώτοι που έχουν την ευκαιρία να εμποδίσουν τη
διόγκωση ενός μικρού περιστατικού σε μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ωστόσο, οι δάσκαλοι υποσκάπτονται επίσης από την πόλωση που ενδέχεται να μην υποπέσει στην
αντίληψή τους, επειδή συμβαίνει σιωπηλά. Όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο για εκπαιδευτικά
προγράμματα «RAN EDU Guide on training programmes», οι δάσκαλοι χρειάζονται ορισμένες θεμελιώδεις
αξίες για να εξασφαλίσουν ότι έχουν εξουσία αλλά και ανθεκτικότητα, όπως: να έχουν επίγνωση του
οράματός τους, των αξιών, των δυνατών σημείων και ορίων τους, να έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες και
να είναι σε θέση να συζητούν προβλήματα της καθημερινότητας στην τάξη.
Όπως περιγράφεται στον οδηγό για τα αμφιλεγόμενα θέματα της διδασκαλίας15, οι δάσκαλοι μπορούν να
υιοθετούν διαφορετικούς ρόλους μέσα στην αίθουσα όπως τον ρόλο του ουδέτερου προέδρου, του
συνηγόρου του διαβόλου ή του συμμάχου. Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης πόλωσης, έχει ιδιαίτερη
σημασία ένας δάσκαλος να υιοθετήσει τον σωστό ρόλο και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για
τον διάλογο προκειμένου όλοι οι μαθητές να νιώθουν ασφαλείς και άνετα. Οι δάσκαλοι πρέπει να ακούν
όλους τους μαθητές και να τους επιτρέπουν να μοιραστούν τα συναισθήματά τους.
Πώς μπορούν οι δάσκαλοι να δημιουργήσουν το σωστό περιβάλλον για την αποτροπή ή την
αντιμετώπιση της πόλωσης;
•

•
•

Δημιουργήστε και αξιοποιήστε κοινές αξίες μέσα στην τάξη. Οι μαθητές δεν είναι
απαραίτητο να έχουν όλοι τις ίδιες αξίες, αλλά θα είναι χρήσιμο αν υπάρχουν κάποιες
κοινές αξίες, π.χ. ισότητα. Επίσης, αυτές οι αξίες αποτυπώνουν τη μικρογραφία της
κοινωνίας που είναι η τάξη.
Θέστε σαφείς κανόνες. Εάν μιλά κάποιος, οι άλλοι πρέπει να ακούν και το αντίστροφο. Γι'
αυτόν τον σκοπό, ο δάσκαλος χρειάζεται να έχει δεξιότητες συντονισμού.
Ως δάσκαλος, δείξτε ενσυναίσθηση αντί να προσπαθείτε συνεχώς να «κερδίσετε» μαθητές
με τα επιχειρήματά σας. Προσπαθήστε να αντιληφθείτε γιατί οι μαθητές λένε ό,τι λένε, τι
κρύβεται πίσω από τις δηλώσεις τους.

15

Σύνδεσμος προς το έντυπο «Αμφιλεγόμενα θέματα της διδασκαλίας» (Teaching controversial issues):
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806948b6
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•

•

•
•

•

•

Να δείχνετε ευαισθησία έναντι των συγκρούσεων και να είστε προετοιμασμένοι να τις
αντιμετωπίσετε. Διαθέστε έναν ασφαλή χώρο γι' αυτόν τον σκοπό. Η συζήτηση για
ευαίσθητα θέματα χρειάζεται χρόνο, επομένως μην προσπαθήσετε να τη συμπιέσετε σε
πέντε λεπτά. Ενδεχομένως να ήταν συνετό να οργανώνετε τακτικές συζητήσεις στην τάξη
σας.
Ορίστε έναν υπεύθυνο σε κάθε τάξη για θέματα πόλωσης. Αυτός ο μαθητής πρέπει να
εκπροσωπεί την τάξη και να συζητά με τον δάσκαλο εάν ανακύψουν προβλήματα,
προκειμένου να καταλήξουν από κοινού σε λύσεις.
Να χρησιμοποιείτε ενεργά σχολικούς κανόνες και κοινές αξίες στα μαθήματά σας, ιδίως σε
δύσκολες καταστάσεις.
Χρησιμοποιήστε το μοντέλο του Bart Brandsma για να συζητήσετε την πόλωση στην τάξη
σας. Ενδεχομένως να χρειαστεί μια μετριοπαθής εκδοχή, ιδίως για νεότερους μαθητές.
Αυτό το μοντέλο θα προσφέρει σε εσάς και τους μαθητές τον γλωσσικό κώδικα που
χρειάζεστε για να συζητήσετε την πόλωση και επίσης να την εντοπίζετε όταν εμφανίζεται.
Ως δάσκαλος πρέπει να διδάσκετε ένα αντικείμενο και αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο των
μαθημάτων σας. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε τη σχέση που έχετε με τους μαθητές
σας και ότι, μερικές φορές, χρειάζεται ένα διάλειμμα.
Το Ινστιτούτο Tony Blair για την παγκόσμια αλλαγή έχει προσφέρει ορισμένες
ενδιαφέρουσες χρήσιμες συμβουλές για τον διάλογο:
http://tonyblairfaithfoundation.org/sites/default/files/Essentials-of-Dialogue_0.pdf

Πώς να αναγνωρίζετε την πόλωση ως δάσκαλος
•

Εάν οι μαθητές δεν ακούν ο ένας τον άλλο ή δεν θέλουν να κάθονται ο ένας δίπλα στον
άλλο στον φυσικό χώρο, μπορεί να είναι καλό να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση γιατί
ενδεχομένως να τίθεται ζήτημα πόλωσης.

Πώς να αποτρέψετε την πόλωση σε επίπεδο σχολείου
Παράλληλα με την πόλωση που υπάρχει στη σχολική αίθουσα, μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε επίπεδο
σχολείου ή ακόμα και μεταξύ μελών του σχολικού προσωπικού ή στην αίθουσα προσωπικού.
Προκειμένου να αποτραπεί η πόλωση, είναι σημαντικό να αφιερωθεί χρόνος στη μέση οδό, και να
προωθηθεί η έννοια της ένταξης και της καταπολέμησης του αποκλεισμού. Επίσης, το σχολικό προσωπικό
πρέπει να συνεργάζεται στενά ως ομάδα, ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες και τις ηθικές αξίες του
σχολείου.
Πώς να αποτρέψετε την πόλωση σε επίπεδο σχολείου
•

•
•

Ως διευθυντής σχολείου πρέπει να επενδύσετε στη μέση οδό. Επενδύστε στη σχολική
κουλτούρα και το σχολικό ήθος, για παράδειγμα παρέχοντας στο προσωπικό τη σχετική
εκπαίδευση. Οι σχολικές αξίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες σε όλο το προσωπικό και τους
μαθητές του σχολείου.
Ως διευθυντής σχολείου, θα πρέπει να είστε σαφείς προς όλους για τους σχολικούς κανόνες.
Να είστε σε εγρήγορση! Ρίξτε μια ματιά στην αίθουσα προσωπικού: μήπως οι δάσκαλοι
κάθονται πάντοτε ξεχωριστά σε ορισμένες ομάδες; Θα ήταν καλή ιδέα να συζητήσετε αυτή
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•
•
•

την παρατήρηση μαζί τους. Θα μπορούσατε επίσης να καλέσετε έναν ουδέτερο
παρατηρητή.
Χρησιμοποιήστε τις μελέτες περιπτώσεων για να συζητήσετε διαφορετικά επίπεδα πόλωσης
με την ομάδα σας.
Διδάξτε σε όλους τους μαθητές δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων καθώς και δημοκρατικές
αξίες.
Βεβαιωθείτε ότι ασχολείστε τακτικά με τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, για
παράδειγμα εισάγοντας δραστηριότητες δημιουργίας ομαδικού πνεύματος. Με αυτόν τον
τρόπο θα εξασφαλίσετε ισχυρούς δεσμούς μέσα στην ομάδα και θα συντελέσετε στον
καθορισμό κοινών στόχων.

Πώς να συνεργαστείτε καλύτερα με γονείς για να αποτρέψετε την πόλωση
•

•

•

Βεβαιωθείτε ότι οι γονείς κατανοούν τις αξίες και το ήθος του σχολείου στο οποίο ανήκει το
παιδί τους. Ως διευθυντής σχολείου, μπορείτε να συζητήσετε αυτά τα θέματα με τους γονείς
κατά την εγγραφή του παιδιού τους. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ευκαιρίες, όπως οι
συγκεντρώσεις γονέων, για να ενισχύσετε αυτές τις αξίες (ή την ευαισθητοποίηση έναντι
αυτών).
Οι γονείς αποτελούν ουσιώδη ομάδα στη μέση οδό. Τα σχολεία μπορούν να τους
προσεγγίσουν με βάση το κοινό τους ενδιαφέρον στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν
ότι το σχολείο παρέχει μια ασφαλή και εμπνευσμένη κοινότητα στην οποία τα παιδιά τους
μπορούν να μάθουν: «Πώς μπορούμε εμείς, το σχολείο και οι γονείς, να συμβάλλουμε από
κοινού σε αυτό;»
Για να διαχειριστείτε τους γονείς που έχουν τον ρόλο του υποκινητή, εφαρμόστε τους
καταλύτες αλλαγής. Ο πρώτος καταλύτης είναι:
μην τους παραχωρήσετε βήμα για να παίξουν το παιχνίδι της πόλωσης. Προσεγγίστε τους σε
ένα κλειστό, ιδιωτικό και λιγότερο δημόσιο πλαίσιο, που δεν τους προσφέρει βήμα δημόσιας
πόλωσης.

Πώς να εμποδίσετε την πόλωση στα σχολεία ενώ παραμένει μέρος της τοπικής κοινότητας
Παρότι το σχολείο είναι το ίδιο μια κοινότητα, δεν είναι νησί. Τα σχολεία συνδέονται με τους εταίρους
τους, το περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνία. Η επέκταση των σχολικών δραστηριοτήτων πέρα από τις
σχολικές εγκαταστάσεις έχει ακόμα και παιδαγωγικό όφελος – εξασφαλίζει ότι έχουν συνάφεια με τον
πραγματικό κόσμο, όπου βρίσκονται οι κατοικίες και οι γείτονες των μαθητών.
Όταν αντιμετωπίζουν προβληματική πόλωση, τα σχολεία ενδέχεται να χρειαστεί επίσης να αντιμετωπίσουν
και να χειριστούν το περιβάλλον τους, ιδίως εάν είναι πολωμένο και, επομένως, επηρεάζει το σχολείο (το
σχολικό κλίμα). Για να προετοιμαστούν, για την πόλωση εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου, τα σχολεία
πρέπει να οικοδομούν προληπτικά μια σχέση εμπιστοσύνης με τους εταίρους τους. Κατά προτίμηση, αυτό
θα πρέπει να γίνεται σε καιρούς ειρήνης, πριν ξεσπάσει η πόλωση.
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Να είστε προετοιμασμένοι για απροσδόκητες δύσκολες στιγμές. Τα σχολεία ενδέχεται να χρειαστεί να
εντοπίσουν τους «σωστούς» εταίρους και να τους παρακινήσουν να επενδύσουν στη σχέση. Μπορεί επίσης
να τους είναι δύσκολο να βρουν τον σωστό τόνο κατά την επικοινωνία τους με γονείς, εταίρους και, σε
ευρύτερο πλαίσιο, με την κοινότητα. Παρότι τα σχολεία αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις και δεν
μπορούν μεν να αλλάξουν την κοινωνία, μπορούν, δε, να αλλάξουν το πώς αντιμετωπίζουν την κοινωνία
και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό στο πώς να χειρίζεται την πόλωση.
Πώς να αποδώσετε καλύτερα σε ένα πολυτομεακό πλαίσιο
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

«Επισκευάστε τη στέγη το καλοκαίρι». Να είστε προετοιμασμένοι!
Αξιοποιήστε τις υπάρχουσες επαφές και τα πολυτομεακά δίκτυα και προσεγγίστε, για
παράδειγμα, στεγαστικούς συνεταιρισμούς, αθλητικούς συλλόγους, συμβούλους νέων, τον
δήμο και την αστυνομία. Παρουσιάστε το σχολείο ως έναν εταίρο που βρίσκεται στην
κατάλληλη θέση να προσεγγίσει τους νέους ανθρώπους και τους γονείς τους.
Διοργανώστε ένα εργαστήριο σύντομου σεναρίου με ένα φανταστικό αλλά όχι απίθανο
σενάριο. Διαπιστώστε αν οι άνθρωποι μπορούν να προσεγγίσουν άλλους σχετικούς
παράγοντες στην περιοχή.
Συγκροτήστε μια πολυτομεακή ομάδα εργασίας που θα καλύπτει ευρύ φάσμα όπως τοπικές
αρχές, ομάδες οικογενειών και αστυνομία. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε τους
ανθρώπους να δουν τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Παράλληλα με έναν
κοινό σκοπό, αυτή η ομάδα πρέπει να αναπτύξει κοινή ορολογία. Η χρήση των σωστών
λέξεων και η αλλαγή τόνου έχουν ιδιαίτερη σημασία όταν πρέπει να ηρεμήσουν τα
πνεύματα.
Παρακινήστε διαφορετικούς εταίρους να ενταχθούν στην ομάδα εργασίας.
Αναζητήστε και επιλέξτε τα σωστά άτομα και τους σωστούς εκπροσώπους, για παράδειγμα
τους επαγγελματίες εκείνους που είναι ήδη μέλη του δικτύου RAN.
Επικεντρωθείτε στην ανεύρεση αυτών που πείθουν και των συνδετικών κρίκων.
Δημιουργήστε δεσμούς διοργανώνοντας μια ανεπίσημη συζήτηση για κοινά θέματα
ενδιαφέροντος.
Δείξτε ότι η ομάδα εργασίας έχει σχέση με την πραγματικότητα και δημιουργήστε μια
αίσθηση επείγοντος.
Επισήμανση: δεν χρειάζεται να συμμετάσχουν όλοι, κρατήστε την ομάδα όσο το δυνατό πιο
μικρή.

Πώς να χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
•

Να χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως τρόπο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο
και φροντίστε να θέσετε τους μη πολωμένους οπαδούς της χρυσής τομής ως κοινό-στόχο.
Ένας λογαριασμός στο Twitter θα μπορούσε να προσφέρει εναλλακτικά αφηγήματα για
εκδηλώσεις που επηρεάζουν το σχολείο. Ένας λογαριασμός στο Facebook θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για την κοινοποίηση των αξιών του σχολείου και για την
ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής κοινότητας.
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Πώς να συνεργαστείτε με άλλα σχολεία
•

Συγκροτήστε προγράμματα αδελφοποίησης μεταξύ σχολείων στην ίδια περιοχή, για
παράδειγμα κοινά προγράμματα σχολείων και ανταλλαγές μεταξύ μαθητών. Αυτά τα
προγράμματα παρέχουν στα σχολεία την ευκαιρία να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή
και να μετριάσουν τον διαχωρισμό που εκδηλώνεται σε πολλές πτυχές του σχολείου. Αυτού
του είδους οι πρωτοβουλίες μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους μαθητές να εκτιμήσουν
περισσότερο την πολιτιστική και κοινωνική διαφορετικότητα.

Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Αντιμετώπιση της πόλωσης σε επίπεδο σχολείου και τάξης, Βέλγιο
Το δευτεροβάθμιο σχολείο Royal Athenaeum στην Αμβέρσα έχει αντιμετωπίσει διάφορες
κορυφώσεις της πόλωσης, οι οποίες είχαν αντίκτυπο στην ατμόσφαιρα μέσα στο σχολείο. Για να τις
αντιμετωπίσουν, το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε στη μέση οδό. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, το
σχολείο δημιούργησε ένα βασικό σύνολο κοινών αξιών, χρησιμοποιεί τον διαπολιτισμικό και
διαθρησκευτικό διάλογο και επικεντρώνεται στην καλλιέργεια ενεργών πολιτών.
Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία, η πόλωση αυξήθηκε προσλαμβάνοντας νέα
μορφή: αυτοί που υποστηρίζουν τον Γκιουλέν έναντι αυτών που υποστηρίζουν τον Ερντογάν.
Επομένως, το σχολείο αποφάσισε να επενδύσει στην εκπαίδευση όλων των δασκάλων στην
εξάλειψη της πόλωσης και έθεσε για πρώτη φορά στο επίκεντρο την ιστορία, περιλαμβάνοντας μια
ειδική σχολική ημέρα για την ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μια ομάδα 10 δασκάλων/
βασικών παραγόντων παρακολούθησε ένα πιο εμπεριστατωμένο διήμερο επιμορφωτικό
πρόγραμμα, με βάση το μοντέλο του Bart Brandsma. Σε επίπεδο σχολικής αίθουσας, σε όλους τους
δασκάλους επισημάνθηκε πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσουν το μοντέλο, όπως άλλωστε η
ανάγκη να αντιμετωπίσουν την πόλωση χωρίς φόβο. Δεν χρειάζονται πολλές ειδικές γνώσεις για να
αντιμετωπιστούν θέματα όπως αυτό. Η απλή εφαρμογή του μοντέλου και οι σωστές επικοινωνιακές
δεξιότητες θα βοηθήσουν τους δασκάλους.
Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Αντιμετώπιση της πόλωσης μέσω της διδασκαλίας αμφιλεγόμενων θεμάτων, ένας πρακτικός
οδηγός
Για να αποτρέψουν την πόλωση, οι δάσκαλοι πρέπει να είναι σε θέση να χειριστούν αμφιλεγόμενα
θέματα μέσα στην τάξη. Ο οδηγός για τη διδασκαλία αμφιλεγόμενων θεμάτων «Teaching
controversial issues» παρέχει πρακτικά εργαλεία και γνώσεις για τους δασκάλους. Για παράδειγμα,
παρέχει οδηγίες στους δασκάλους για το πώς να παρουσιάσουν αμφιλεγόμενα θέματα στην τάξη,
για μεθόδους διδασκαλίας για αμφιλεγόμενα θέματα και για το πώς να προβληματιστούν σχετικά
με τις συζητήσεις και πώς να τις αξιολογούν. Επίσης, ο οδηγός αποδεικνύει πώς η επένδυση σε
βασικές, θεμελιώδεις δεξιότητες μπορεί να δημιουργήσει επαγγελματική αποτελεσματικότητα και
ικανούς δασκάλους.
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Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Αντιμετώπιση της πόλωσης μέσω της συνεργασίας με την αστυνομία, Σουηδία
Το σχολείο Rinkeby βρίσκεται σε μια από τις φτωχότερες συνοικίες της Στοκχόλμης, σε μια γειτονιά
που φιλοξενεί άτομα με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο. Η περιοχή έχει αντιμετωπίσει πολλές
δυσκολίες και είναι γνωστή για τις κοινωνικές αναταραχές. Το σχολείο, η αστυνομία και ο δήμος
συνεργάζονται στενά για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Επικοινωνούν καθημερινά σε
σχέση με το επίπεδο των εντάσεων στη γειτονιά χρησιμοποιώντας το σύστημα των φωτεινών
σηματοδοτών: η κατάσταση είναι στο πράσινο – κίτρινο – κόκκινο;
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Νέοι, οικογένειες & επικοινωνία και διαχείριση της πόλωσης
Γιατί είναι σημαντική η πόλωση για τις κοινότητες, τους νέους και όσους συνεργάζονται μαζί τους;
Το μήνυμα «Εμείς και αυτοί» της πόλωσης ενισχύει τον διαχωρισμό, τη μισαλλοδοξία, την εχθρότητα και,
σε τελική ανάλυση, ακόμα και τα εγκλήματα μίσους και τον εξτρεμισμό μεταξύ ομάδων της κοινωνίας,
μεταξύ κοινοτήτων. Η μέση οδός, αυτή που περιλαμβάνει όσους δεν επηρεάζονται από την πόλωση, είναι
μια συλλογή κοινοτήτων, οι οποίες εν μέρει επικαλύπτονται. Πρόκειται για άτομα με πολύπλευρες
ταυτότητες και πληθώρα πόλων προσήλωσης.
Οι κοινότητες είναι μια δυνητική ομάδα-στόχος ή ακόμα και δυνητικά θύματα πόλωσης, αλλά μπορεί
επίσης να αποτελέσουν παράγοντες αλλαγής με τη δύναμη της αντίστασης και της ανθεκτικότητας. Οι
κοινότητες, οι ομάδες νέων ανθρώπων και οι επαγγελματίες ενδέχεται να έχουν την ευκαιρία να
ενδυναμώσουν και να υποστηρίξουν τις κοινότητες και τους νέους.
Επικεντρωνόμαστε σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες, καθεμία με προκλήσεις και ευκαιρίες:
1. Κοινότητες και θρησκευτικές ομάδες
2. Μητέρες, πατέρες και άλλοι πιθανοί «πυλώνες» της μέσης οδού
3. Νέοι
4. Επαγγελματίες που ασχολούνται με κοινότητες και νέους.
Ο ρόλος των κοινοτήτων και των θρησκευτικών ομάδων
Παρότι οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες αρχές πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να
αποτρέπουν την πόλωση, τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση, αυτά τα θέματα δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά χωρίς τη συμμετοχή της κοινότητας. Ο εξτρεμισμός και η πόλωση
ευδοκιμούν πιο εύκολα όταν οι ίδιες οι κοινότητες δεν θέτουν εμπόδια σε όσους επιδιώκουν να
ριζοσπαστικοποιήσουν τους άλλους. Σε ορισμένες κοινότητες, υπάρχει βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης και
πίστης στην κυβέρνηση, την αστυνομία και τις δημόσιες αρχές. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι δύσκολο να
καλλιεργηθούν το πνεύμα συνεργασίας και οι συμπράξεις που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη
προσέγγιση. Η επένδυση στη συμμετοχή της κοινότητας και στην ενδυνάμωση της κοινότητας είναι
παράγοντας-κλειδί για τις προληπτικές προσεγγίσεις της πόλωσης και της ριζοσπαστικοποίησης. Το
κρίσιμο ερώτημα είναι πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά.
Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να επιτευχθεί η αποτελεσματική
συμμετοχή της κοινότητας και να καλλιεργηθεί η ανθεκτικότητά της16: οι κοινότητες ενδεχομένως δεν
διαθέτουν έναν ασφαλή χώρο για την καλλιέργεια του διαλόγου. Μπορεί να βιώνουν τον φόβο του
στιγματισμού ή της ανάμειξης της αστυνομίας ή των μέσων ενημέρωσης. Ενδεχομένως να μη νιώθουν
αποδοχή από τις τοπικές αρχές τους. Δεν έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση και νιώθουν

16

Απολογιστικό έγγραφο της ομάδας εργασίας YF&C του δικτύου RAN «Strengthening community resilience to
polarisation and radicalisation», Λονδίνο, 29-30 Ιουνίου 2017
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καχυποψία για τις αρχές. Είναι επίσης σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι κοινότητες είναι
ποικιλόμορφες και τα όρια της κοινότητας είναι ρευστά.
Ωστόσο, αυτές οι προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν. Οι εκπρόσωποι και τα ταλέντα της
κοινότητας πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να καλλιεργηθεί η ανθεκτικότητα εντός και μεταξύ των
κοινοτήτων μέσω ομάδων δράσης, κοινοτικών οργανώσεων και προγραμμάτων διαλόγου στην
κοινότητα. Επομένως, είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται συνεχώς οι κοινότητες και να ενισχυθούν οι
άμυνές τους κατά των διχαστικών και εξτρεμιστικών αφηγημάτων. Επίσης, είναι σημαντικό να
ενδυναμωθούν οι ιθύνοντες της κοινότητας ώστε να εκφράζουν τους προβληματισμούς των οπαδών της
χρυσής τομής. Οι κοινότητες και οι ιθύνοντες των κοινοτήτων θα είναι πιο ανοιχτοί στον διάλογο σε
μεταγενέστερα στάδια της πόλωσης εάν έχει ήδη εδραιωθεί κάποια σχέση. Η καλλιέργεια μιας
αξιόπιστης σχέσης απαιτεί χρόνο και προσπάθεια.
Πώς να αναπτύξετε ανθεκτικές οργανώσεις, καλλιεργώντας τη μέση οδό
•

•

•

•
•

Το να ακούμε είναι πολύ σημαντικό για την οικοδόμηση της συμμετοχής και της
εμπιστοσύνης εντός και μεταξύ κοινοτήτων. Οι μακροπρόθεσμες σχέσεις έχουν ζωτική
σημασία. Οι σχέσεις που έχουν καλλιεργηθεί σε βάθος χρόνου και όχι απλά λόγω ενός
περιστατικού είναι πολύ πιο αποτελεσματικές.
Προσδιορίστε και επενδύστε στις σχέσεις με τους πραγματικούς ιθύνοντες των κοινοτήτων.
Οι συνήθεις ύποπτοι όπως οι ηγέτες της εκκλησίας ή οι ιμάμηδες ενδεχομένως να μην είναι
πάντοτε οι μορφές με τις οποίες ταυτίζεται η κοινότητα.
Προσεγγίστε τις επίσημες και πιο ανεπίσημες οργανώσεις και επιμέρους κοινότητες.
Αναγνωρίστε τη διαφορετικότητα εντός των κοινοτήτων και προσδιορίστε τις βασικές αξίες
τους.
Προσεγγίστε τις οργανώσεις με κατανόηση και στάση διαμεσολάβησης. Επικεντρωθείτε στα
πράγματα που τους ενδιαφέρουν και όχι σε θέματα που δημιουργούν διχασμό.
Εάν δεν μπορείτε να προσεγγίσετε μια ορισμένη κοινότητα, αλλάξτε θέση ή θέμα. Για
παράδειγμα: παρότι μια κοινότητα μεταναστών ενδεχομένως δεν ταυτίζεται με το κράτος,
ενδέχεται να ταυτίζεται με τη γειτονιά. Οι ίδιοι άνθρωποι ανήκουν σε διαφορετικές
κοινότητες, χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο προς όφελός σας.

Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Κύκλοι αναμορφωτικού διαλόγου, Ιρλανδία
Μέσα από τον συντονισμό των κύκλων διαλόγου, δίνεται χώρος σε άτομα με διαφορετικό
υπόβαθρο (όπως πρώην μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων ή νέοι που διατρέχουν τον κίνδυνο
ανάμειξης σε πολιτική βία) να αφηγηθούν τις ιστορίες τους. Στην αρχή δεν νιώθουν καμία
εμπιστοσύνη ο ένας για τον άλλο, ωστόσο μέσα από την πρωτοβουλία και την ασφάλεια του
χώρου, ενθαρρύνονται να δείξουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία.
Η διαδικασία διαλόγου τους ενθαρρύνει να εξετάσουν με κριτική ματιά τις δικές τους προσωπικές
διαδρομές και τις διαδρομές της κοινότητας, μέσα από μια εμπειρία προσεκτικής ακρόασης. Ποιοι
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είναι οι λόγοι της συμμετοχής τους και ποιος είναι ο αντίκτυπος στη ζωή τη δική τους και των άλλων
που έχουν επηρεαστεί;
Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Κοινοτικοί διάλογοι, Φινλανδία
Η Finchurchaid διοργανώνει κοινοτικούς διαλόγους για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ πόλεων,
αρχών και κοινοτήτων για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού, την ένταξη και την υποστήριξη προς
τις οικογένειες. Εφαρμόζοντας μια συμμετοχική διαδικασία, προσκαλούνται η αστυνομία, οι
υπηρεσίες κοινωνικών λειτουργών και συμβουλευτικής νέων, οι τομείς εκπαίδευσης και υγείας,
θρησκευτικές κοινότητες και ΜΚΟ, προκειμένου να αποτρέψουν τον στιγματισμό και να αποφύγουν
τη στοχοποίηση ορισμένων ομάδων.
Ο ρόλος των μητέρων, των πατεράδων και άλλων πιθανών «πυλώνων» της μέσης οδού
Οι γονείς ενδιαφέρονται για το περιβάλλον στο οποίο ζουν τα παιδιά τους. Παρότι οι άνθρωποι μπορεί να
διαφωνούν για πολλά θέματα, έχουν την ίδια επιθυμία να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές και ειρηνικό
περιβάλλον για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Το ίδιο ισχύει για τους καταστηματάρχες, τους αθλητικούς
συλλόγους και άλλους που επιθυμούν ένα ασφαλές και ειρηνικό περιβάλλον. Εφόσον αλλάξετε το κοινό,
τοποθετηθείτε στη μέση και απευθυνθείτε στους γονείς και τα άλλα μέλη της γειτονιάς σε σχέση με αυτά
τα ενδιαφέροντα, μπορείτε να ξεπεράσετε το παιχνίδι της πόλωσης.
Πώς να προσεγγίσετε μητέρες και πατεράδες
•
•

•

•

•

Απευθυνθείτε σε αυτούς με την ιδιότητα των κατοίκων και των γονέων που ζουν στην
περιοχή και θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους.
Όταν ανακύπτει η πόλωση για την ταυτότητα, μπορούν να τεθούν αυτά τα κοινά
ενδιαφέροντα, όπως η διαχείριση της οικογένειας (πρόκειται για τον καταλύτη «αλλαγή
θέματος»).
Βοηθήστε τους γονείς να συνειδητοποιήσουν τα δυνατά σημεία και τις ικανότητές τους, τη
θετική επίδραση που (μπορούν να) έχουν στην ίδια τους την οικογένεια και στην ευρύτερη
κοινότητα και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα αυτές τις δυνατότητες. Αυτό
παίζει αποφασιστικό ρόλο στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης και στην ενδυνάμωση των
γονέων για να αναλάβουν δράση.
Υποστηρίξτε τους γονείς στις ενέργειές τους και προσπαθήστε να μην κατευθύνετε ούτε να
επηρεάζετε τις πρωτοβουλίες τους. Να επιδεικνύετε ευαισθησία, καθώς και στάση και
συμπεριφορά διαμεσολάβησης.
Κινηθείτε σε μικρή κλίμακα και μη φοβάστε να συνεργαστείτε με εθνοτικές ή άλλως
ομοιογενείς ομάδες, εφόσον με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε επίσης στην προσέγγιση
ομάδων στη μέση οδό. Αρκεί η ειρηνική συνύπαρξη με όλους.
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Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Σχολή μητέρων, Αυστρία
Το Μοντέλο MotherSchools είναι ένα πρωτοποριακό προληπτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται
στην οικογένεια με σκοπό την καταπολέμηση της αυξανόμενης απειλής της ριζοσπαστικοποίησης
στους νέους. Το Μοντέλο συνενώνει τις μητέρες που τις απασχολεί και επηρεάζει το θέμα για να
ενισχύσει τις μεμονωμένες ικανότητές τους και τον συναισθηματικό αλφαβητισμό τους προκειμένου
να αντιδράσουν και να αντιμετωπίσουν την έκθεση των παιδιών τους σε εξτρεμιστικές επιρροές. Ο
συναισθηματικός δεσμός των μητέρων με τα παιδιά τους σημαίνει ότι βρίσκονται στην κατάλληλη
θέση να ανακτήσουν τα βασικά εργαλεία των στρατολογητών — επενδύουν χρόνο, ακούν,
κερδίζουν εμπιστοσύνη, συμμερίζονται αισθήματα και παρέχουν μια συναισθηματική άγκυρα. Οι
μητέρες χρειάζονται δομική και συναισθηματική υποστήριξη για να επανασυνδεθούν με τα παιδιά
τους ενόσω αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της εφηβείας.
Στράτευση των νέων
Οι νεότεροι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην πόλωση, καθώς η πόλωση είναι ένα οικοδόμημα σκέψης που
βασίζεται στην ταυτότητα. Η ωριμότητα σημαίνει πειραματισμό με ταυτότητες και την ανάπτυξη
διαφόρων ειδών επιμέρους κουλτούρας και αντι-κουλτούρας. Για τους έφηβους είναι φυσιολογικό, ίσως
κιόλας αναγκαίο, να είναι προκλητικοί, να δοκιμάζουν όρια και να είναι πεισματάρηδες. Επομένως, έχει
μεγάλη σημασία να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι όπου οι νεότεροι μπορούν να δοκιμάσουν τις
απόψεις τους, να διοργανώνουν ανοιχτές συζητήσεις και να μάθουν για την επιμέρους κουλτούρα ο ένας
του άλλου. Σε συνδυασμό με εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ασφαλείς χώροι θα ενισχύσουν στο έπακρο
την ικανότητα των νεότερων για κριτική σκέψη, η οποία σε τελική ανάλυση είναι η καλύτερη άμυνα έναντι
της πόλωσης και του εξτρεμισμού.

Πώς να προσεγγίσετε τους νέους
•

•

•

•

Ένα από τα παλιότερα κόλπα στην αντιμετώπιση των νέων είναι η δημιουργία
ευκαιριών για να βρεθούν οι υπο-κουλτούρες με μέλη που εκφράζουν άλλες επιμέρους
κουλτούρες. Αυτή η δράση θα είναι χρήσιμη μόνο στο στάδιο πρόληψης της πόλωσης.
Αναγνωρίστε τη σημασία της αποτελεσματικής ενδυνάμωσης και στράτευσης των νέων:
οι νέοι θα πρέπει να αμφισβητηθούν για να αναπτύξουν τη δική τους άποψη, να
διαπιστώσουν τι θέλουν και να εκφράσουν τις απόψεις, τις γνώμες και τα ενδιαφέροντά
τους.
Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους νέους πρέπει να κατανοήσουν την
καθημερινότητά τους. Γενικότερα, θα πρέπει να έχουν σε βάθος γνώσεις του κόσμου
των εφήβων, καθώς και των ηλεκτρονικών δικτύων, και ειδικότερα των πραγματικών
αναγκών και ενδιαφερόντων τους.
Να προσέχετε ποιους εντάσσετε στη διαδικασία. Είναι πράγματι οι νεότεροι που είναι
ευάλωτοι; Είναι οι σιωπηλοί οπαδοί της χρυσής τομής; Είναι αυτοί που ούτως ή άλλως
έχουν κίνητρα και στρατεύονται;
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•

Μια προσέγγιση που βασίζεται στην αποδοχή έχει ζωτική σημασία. Οι άνθρωποι πρέπει
να γίνονται αποδεκτοί όπως είναι. Μπορεί να αμφισβητηθούν τα λόγια και οι πράξεις
τους αλλά όχι το πρόσωπο καθεαυτό.

Πώς να αντιμετωπίσετε την πόλωση και τους υποκινητές σε μια ομάδα νέων
•

•
•

Η αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων στράτευσης των νέων βασίζεται στην ποιότητα
του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Είτε είναι επαγγελματίες σύμβουλοι νέων,
εθελοντές, εκπαιδευτές συνομηλίκων είτε άλλες προσωπικότητες, θα πρέπει να είναι σε
θέση να έρθουν κοντά στους νέους, να κατανοήσουν τα παράπονα και τις ανάγκες τους, και
να είναι σε θέση να ενθαρρύνουν την αλλαγή (όσο μικρή και αν είναι) εάν φαίνεται ότι
κάποιος νέος ακολουθεί καταστροφική πορεία. Αυτά διασφαλίζονται με την αυθεντικότητα
και την εσωτερική κινητοποίηση, καθώς και την πρακτική εξάσκηση και καθοδήγηση.
Αρχίστε να ασχολείστε με τους νέους νωρίς.
Όταν αντιμετωπίζετε νέους σε ένα πολωτικό πλαίσιο, εφαρμόστε τους τέσσερις καταλύτες
αλλαγής: 1. Θέση
2. Θέμα
3. Κοινό
4. Τόνος φωνής

Επαγγελματίες που ασχολούνται με κοινότητες και νέους
Οι κοινωνικοί λειτουργοί που αναλαμβάνουν την υποστήριξη και την ενδυνάμωση ομάδων πολιτών στην
ανάπτυξη κοινοτήτων μπορούν να αποβούν πολύτιμοι. Στην Ευρώπη, η συμβουλευτική νέων μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε επαγγελματική ή εθελοντική βάση. Τα επαγγελματικά πρότυπα και η διαθεσιμότητα
προτύπων ποικίλλουν σημαντικά – τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά – ανάλογα με το κράτος μέλος. Για
τους κοινωνικούς λειτουργούς που έρχονται σε επαφή με πολίτες, οι έννοιες του δημοκρατικού
επαγγελματισμού, όπως τις θέτει ο Albert Dzur(17), μπορούν να φανούν χρήσιμες. Ορίζει τις προσδοκίες
από τους κοινωνικούς λειτουργούς: να υπερασπίζονται τους αδύναμους και τους ανίσχυρους, να
καλλιεργούν την ένταξη και να προάγουν τον πλουραλισμό (ενδιαφέροντα και
απόψεις).

Πώς να υποστηρίξετε κοινότητες και νέους
•
•
•

Για να είναι αποτελεσματικοί, οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν επίγνωση της πόλωσης και
των παραγόντων που ενισχύουν την πόλωση.
Οι επαγγελματίες πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν ρητορική και αντιλήψεις
διαμεσολάβησης για να προσεγγίσουν τις ομάδες στη μέση.
Οι επαγγελματίες πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση των τεσσάρων καταλυτών αλλαγής
για να διαχειριστούν κάθε κατάσταση πόλωσης με την οποία έρχονται αντιμέτωποι.

17

Democratic Professionalism: Citizen Participation and the Reconstruction of Professional Ethics, Identity, and Practice.
University Park, PA: Penn State University Press, 2008.
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•

•

•

•
•
•
•

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η θέση τους, το προσωπικό ιστορικό τους και
οι εμπειρίες ζωής που έχουν ενδεχομένως να δημιουργήσουν προκατάληψη που μπορεί να
επηρεάσει τις ενέργειες και τη στάση τους σε πολωτικά πλαίσια.
Οι σύμβουλοι νέων και κοινοτήτων πρέπει να έχουν επίγνωση της τοπικής πολιτικής και της
στρατηγικής επικοινωνίας σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα, τον πολιτισμό και, ειδικότερα,
τα θέματα πόλωσης.
Οι σύμβουλοι νέων και οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
φερέφωνα για τη διάδοση κάποιας τοπικής πολιτικής. Ο ρόλος τους είναι να ενδυναμώσουν
τις ομάδες τους ώστε να εκφράσουν τα ενδιαφέροντα και τις απόψεις τους με τρόπους που
δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος, ενώ
παραμένουν στη μέση.
Μη λησμονείτε το εμπόδιο της γλώσσας. Οι νέοι είναι δεκτικοί σε ένα διαφορετικό είδος
επικοινωνίας από αυτό που έχει αποτελέσματα στους ενήλικες.
Επιλέξτε τα θέματα προσεκτικά. Μερικές φορές είναι καλύτερο να μην αντιμετωπίσετε ευθέως
το «κακό θέμα».
Μην υποτιμάτε αλλά ούτε να υπερτιμάτε τον ρόλο των ηλεκτρονικών δικτύων και
επικοινωνιών. Να έχετε υπ' όψιν τις φούσκες επικοινωνίας.
Να ελέγχετε πάντοτε αν υπάρχουν άλλα άτομα που δεν συμμετέχουν ενεργά αλλά, εντούτοις,
ασκούν επιρροή στους νέους και στη συζήτηση.

Μαθαίνοντας από τις πρακτικές
Stay Human, Ολλανδία
Στόχος της οργάνωσης Stay Human είναι να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να καταπολεμήσει
την πόλωση που συνδέεται με την άφιξη, τη στέγαση και την ενσωμάτωση μεταναστών και
προσφύγων. Η οργάνωση Stayhuman διεξάγει έρευνες για να κατανοήσει καλύτερα τις διαφορετικές
απόψεις, τα διλήμματα και τις λύσεις σχετικά με τα θέματα των προσφύγων και των μεταναστών, και
επιδιώκει να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση και σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων
και ομάδων. Επίσης, η οργάνωση εκπαιδεύει επαγγελματίες και οργανώσεις, προκειμένου να
κατανοήσουν καλύτερα τη δυναμική της πόλωσης, χρησιμοποιώντας το μοντέλο του Bart Brandsma,
και γνωρίζει πώς να ενεργήσει ανάλογα. Η οργάνωση Stayhuman δημιούργησε πέντε στερεότυπα για
να βοηθήσει όσους χαράσσουν πολιτικές να κατανοήσουν πώς οι διάφορες ομάδες αντιλαμβάνονται
ορισμένα διλήμματα και πολιτικές.

Φυλακή και αναστολή και διαχείριση πόλωσης
Γιατί είναι σημαντική η πόλωση για τη φυλακή και την αναστολή;
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Η φυλακή και η αναστολή αποτελούν σημαντικά στοιχεία του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Το
σύστημα ποινικής δικαιοσύνης οφείλει να χειρίζεται τους περιορισμούς στην ατομική ελευθερία με δίκαιο
και αναλογικό τρόπο για να διατηρήσει τη νομιμότητά του. Τόσο ο μεμονωμένος φυλακισμένος, ο
πελάτης, η οικογένειά του όσο και η κοινότητα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, δικαιοσύνη,
αντικειμενικότητα και ισότητα κατά την επαφή τους με αυτά τα θεσμικά όργανα και τους εκπροσώπους
τους.
Η φυλάκιση σημαίνει ότι χαλαρώνει ή ακόμα και διακόπτεται η τακτική επαφή με το κοινωνικό δίκτυο που
είχαν παλαιότερα τα άτομα. Οι φυλακισμένοι θα αναζητήσουν νέες επαφές, είτε προσωρινές (για να
περάσει ο χρόνος της ποινής) είτε πιο μακροχρόνιες. Αυτή η ανάγκη να ανήκουν κάπου δημιουργεί τη
δυναμική των ομάδων, είτε υπέρ θετικών (φιλίες, αμοιβαία υποστήριξη, κοινή συμμετοχή σε
δραστηριότητες) είτε υπέρ αρνητικών δεσμών (παράνομες δραστηριότητες, καθεστώς, αναζήτηση
εξιλαστήριων θυμάτων). Η κατάσταση της κοινωνίας της φυλακής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πώς
οι ομάδες συνδέονται μεταξύ τους. Εάν οι φυλακισμένοι νιώθουν ασφαλείς και εισπράττουν σεβασμό, ο
ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων θα είναι λιγότερος όπως και η ανάγκη για σύναψη δεσμών ως
μηχανισμός επιβίωσης.
Η παραδοσιακή δυναμική των ομάδων μπορεί να επικαλυφθεί από τις κοινωνικές εξελίξεις εκτός
φυλακής, οι οποίες μπορούν να υποκινήσουν ή να επιβραδύνουν τις διαδικασίες. Η ιδέα ότι ανήκουν σε
μια εξωτερική ομάδα της κοινωνίας μπορεί να νομιμοποιήσει/επιβεβαιώσει την ύπαρξη υφιστάμενων
δομών ή να τονίσει την ανάγκη για νέες ομάδες. Μπορεί να ακολουθήσουν αντιπαραθέσεις. Για
παράδειγμα, σε ορισμένες φυλακές σημειώθηκαν αρκετά έντονες διαμάχες μεταξύ φυλακισμένων μετά
τις πρόσφατες επιθέσεις στην Ευρώπη και άλλα μέρη. Επίσης, οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις
κοινωνικές εντάσεις ή την αίσθηση του αποκλεισμού ως εξήγηση για τις εγκληματικές τους πράξεις.
Από τη σκοπιά του φυλακισμένου, μια φυλακή δεν είναι πάντα ασφαλής. Δεν εμπιστεύονται το
προσωπικό και σίγουρα δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλο. Η εμπιστοσύνη, ή τουλάχιστον η εμπιστοσύνη
με προβλέψιμους περιορισμούς μεταξύ προσωπικού και φυλακισμένων, είναι σημαντική. Η διοίκηση της
φυλακής και ειδικότερα το προσωπικό έχουν καίρια σημασία όταν τίθεται ζήτημα να διασφαλιστεί ότι
λειτουργεί η κοινωνία της φυλακής καθώς και ότι εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον. Η διασφάλιση αυτή
δεν περιλαμβάνει μόνο την παρακολούθηση της συμπεριφοράς και των σχετικών τάσεων μεταξύ
φυλακισμένων (ομάδες). Το προσωπικό της φυλακής αποφασίζει τι θα πρέπει να συμβεί στο
σωφρονιστικό ίδρυμα, θεωρείται η αντίπαλη ομάδα. Αυτή η εχθρότητα θα αυξηθεί εάν κάποια ομάδα
αντιληφθεί ότι η μεταχείριση των μελών της είναι χειρότερη συγκριτικά με άλλες ομάδες.
Ωστόσο, το προσωπικό δεν πρέπει να θεωρείται ομοιογενής ομάδα. Ισχυρές συγκρουόμενες πολιτικές
απόψεις θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιον ρόλο σε θέματα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία
αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπικού της φυλακής.
Ενώ στη φυλακή η μεταχείριση ομάδων σε ένα κλειστό περιβάλλον είναι σημαντική κατά την
αντιμετώπιση θεμάτων πόλωσης, η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη κοινωνία είναι αυτή που έχει σημασία για
το έργο της περιόδου αναστολής. Η κοινωνική επανένταξη και η ανεύρεση διόδου επιστροφής στην
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κοινωνία είναι πιο δύσκολη υπόθεση όταν δεν υφίσταται κοινός τόπος ως προς τις αξίες. Οι ευάλωτοι
άνθρωποι που αναζητούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές μπορεί επίσης να νιώσουν έλξη για τις
σταθερές βάσεις που εμπεριέχει η πόλωση.
Όταν ανακύπτει πόλωση στην κοινωνία, μπορεί να είναι επιζήμια για όσους είναι σε στάδιο κοινωνικής
επανένταξης μετά την αποφυλάκισή τους. Το (δυνητικό) επίπεδο ανεκτικότητας και η ανεκτική
συμπεριφορά έναντι των πρώην φυλακισμένων θα είναι χαμηλότερα, ιδίως εάν κάποιος έχει ένα σαφές
ριζοσπαστικοποιημένο/εξτρεμιστικό προφίλ ή νιώθει ότι είναι μέλος μιας ομάδας που δεν είναι αποδεκτή
από τους άλλους. Το ερώτημα-κλειδί εδώ είναι: έχω πραγματικά τη δυνατότητα να αρχίσω μια νέα ζωή;
Αυτό είναι ο προβληματισμός για το έργο στη φυλακή και κατά την περίοδο αναστολής.
Τρεις δέσμες ενεργειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της πόλωσης σε περιβάλλον
φυλακής και αναστολής:
• πρόληψη της ανάπτυξης της πόλωσης μεταξύ ομάδων της κοινωνίας της φυλακής,
•

ευαισθητοποίηση του προσωπικού,

•

ενασχόληση με το επίπεδο μη αποδοχής στην κοινωνία σε σχέση με την ένταξη ευάλωτων ομάδων
πρώην φυλακισμένων.

Πώς να αποτρέψετε την πόλωση μεταξύ ομάδων σε περιβάλλον φυλακής
Το περιβάλλον της φυλακής περιλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον, τις αξίες, τις σχέσεις, τις
διαδικασίες και τις πολιτικές που συνιστούν την καθημερινή λειτουργία μιας φυλακής. Αυτοί
οι παράγοντες διαμορφώνουν την εμπειρία της φυλάκισης και μπορούν να προσφέρουν
ευκαιρίες για να μειωθεί ο κίνδυνος της ριζοσπαστικοποίησης και των πολωτικών σκέψεων
κατά την περίοδο φυλάκισης, καθώς και ο κίνδυνος τέλεσης εγκλημάτων μετά την
αποφυλάκιση. Ο συνωστισμός, η έλλειψη προσωπικού ή οι κακές σχέσεις μεταξύ προσωπικού
και φυλακισμένων αυξάνουν τα αισθήματα αβεβαιότητας και την έλλειψη ασφάλειας,
επομένως δημιουργούν ένα περιβάλλον που εντείνει το αίσθημα τρωτότητας.
Τι μπορεί να κάνει το προσωπικό της φυλακής;
•
•

Δημιουργήστε και διατηρήστε ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτή η γενική τακτική
προσέγγιση αποτελεί προϋπόθεση για όλες τις άλλες δράσεις για την πόλωση.
Προσέξτε τις διεργασίες της ομάδας στο πλαίσιο του συστήματος. Ποιες ομάδες
έχουν ισχυρές ταυτότητες; Μεταξύ ποιων ομάδων μπορούν να γίνουν αισθητές οι
εντάσεις; Μέχρι ποιο σημείο οι ομάδες συνιστούν πιθανή απειλή για το προσωπικό
της φυλακής;

Ευαισθητοποίηση προσωπικού για την πόλωση
Η πόλωση απαιτεί ευαισθητοποίηση έναντι του φαινομένου και πώς μπορεί να «χρωματίσει»
την αναγνώριση/κατανόηση της συμπεριφοράς και των μέτρων. Τελικά, το θέμα δεν είναι οι
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προθέσεις αλλά πώς ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτό εγείρει ή τονίζει διαδικασίες
πόλωσης. Η μία πρόκληση είναι ότι αρκετά συστήματα φυλακής και αναστολής σε όλη την ΕΕ
έχουν προσωπικό που διαφέρει αρκετά από τα άτομα για τα οποία εργάζονται σε θέματα
κουλτούρας, υπόβαθρου και ούτω καθ' εξής. Συχνά το προσωπικό είναι μονοδιάστατο σε
θέματα κουλτούρας. Οι πιθανές συνέπειες αυτού του γεγονότος είναι η έλλειψη ενός
σιωπηρού μηχανισμού που βοηθά το σύστημα να αντιληφθεί πώς μπορούν να γίνουν
αντιληπτά τα μέτρα και πώς σκέφτεται η ομάδα για τους άλλους.
Τι μπορεί να κάνει το προσωπικό της φυλακής και αναστολής;
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Δημιουργήστε μια ατμόσφαιρα στην οποία το προσωπικό μπορεί να συζητήσει την
ακατάλληλη συμπεριφορά μεταξύ τους, προς τους φυλακισμένους ή πελάτες υπό
επιτήρηση.
Να έχετε επίγνωση των απόψεών σας και πώς μπορούν να επηρεαστούν από ισχυρές
απόψεις. Να θυμάστε ότι μερικές φορές οι σκέψεις σας ίσως δεν συμβαδίζουν με τον
επαγγελματικό σας ρόλο.
Διατηρήστε τις παρατηρήσεις στα όρια αυτών που αναμένουν από εσάς οι άλλοι
φυλακισμένοι και η κοινωνία των πολιτών λόγω της θέσης σας.
Να έχετε υπ' όψιν ότι σε περιόδους λιγοστών δεσμών/ χαμηλής αποδοχής, οι
παρατηρήσεις που γίνονται υπό μορφή αστεϊσμού μπορούν να θεωρηθούν
προσβλητικές.
Μάθετε να κάνετε διάκριση ανάμεσα στη φυσιολογική, την πολωμένη και την
εξτρεμιστική συμπεριφορά.
Μιλήστε μεταξύ σας αν ενδείξεις πόλωσης είναι εμφανείς στο προσωπικό της
φυλακής ή αναστολής.
Αναφέρετε αμέσως κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά συναδέλφων που μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια.
Να είστε αυστηροί απέναντι σε κάθε σχόλιο του προσωπικού που εμπεριέχει
διακρίσεις.
Προσφέρετε κατάρτιση για τη ριζοσπαστικοποίηση και την πόλωση, καθώς και
για σημεία που αφορούν τα κοινά στοιχεία σε (υπο)κουλτούρες και ιδεολογίες.
Αναζητήστε τη διαφορετικότητα στο προσωπικό προκειμένου να αποκτήσετε
περισσότερες πληροφορίες για τις ποικίλες κουλτούρες, θρησκευτικές πεποιθήσεις
και το διαφορετικό υπόβαθρο των φυλακισμένων και των πελατών υπό επιτήρηση.

Πώς να ασχοληθείτε με την κοινωνική απόρριψη ευάλωτων ομάδων που αποφυλακίζονται
Τα αρνητικά αισθήματα για την κοινωνική επανένταξη των ατόμων με εξτρεμιστικό παρελθόν
είναι συχνό φαινόμενο στο ευρύ κοινό. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη θεμιτή αντίληψη ότι
μπορεί να υπάρξει υποτροπή/ εκ νέου τέλεση αδικήματος, και για μερικούς λόγω
μετατραυματικών διαταραχών που συνδέονται με εξτρεμιστικές ενέργειες. Ωστόσο, υπάρχουν
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και άτομα με πολωμένες προκαταλήψεις που δεν πιστεύουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να
αλλάξουν. Τέλος, ορισμένα άτομα μπορεί να νιώθουν άβολα με έναν πρώην τρομοκράτη ως
γείτονα ή υπάλληλο.
Τι μπορεί να κάνει το σύστημα της φυλακής και αναστολής;
•

•

•

•
•
•

•

Αρχίστε να ασχολείστε με την κοινωνική επανένταξη το συντομότερο δυνατό, σε
σχέση με τη φυλάκιση και την αναστολή από τις αρχές έκτισης της ποινής (εάν
πρόκειται για κάθειρξη).
Φροντίστε να συμμετάσχουν οικογένειες και θετικοί φίλοι στη διαδικασία
κοινωνικής επανένταξης καθώς συχνά λειτουργούν ως ο βράχος στην οποίο
μπορούν να ακουμπήσουν τα άτομα όσο βρίσκονται στη φυλακή και μετά την
αποφυλάκισή τους.
Χρησιμοποιήστε αποδοτικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνων και δηλώστε με
σαφήνεια την αποδοχή των κινδύνων προκειμένου να μπορείτε να απαντήσετε
στις επικρίσεις μετά από ένα περιστατικό. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα δείξετε ότι δεν
ενεργείτε ανεύθυνα.
Παρακολουθείτε στενά τους ευάλωτους πελάτες σε αναστολή.
Να έχετε καλές επαφές με τους σχετικούς εταίρους για να εγγυάστε την ασφάλεια
για την κοινωνία και το εν λόγω άτομο.
Δημιουργήστε εξειδικευμένες ομάδες και παρεμβάσεις για να ασχοληθείτε με την
κοινωνική επανένταξη αυτής της δύσκολης ομάδας-στόχου. Το πολυτομεακό έργο,
δεξιότητες και εμπειρίες καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι σημαντικά.
Μην ξεκινάτε από το μηδέν αλλά αντλήστε συμπεράσματα από παρεμβάσεις και
δομές για παρόμοιες ευάλωτες ομάδες.
Διαφυλάξτε τους πελάτες και το περιβάλλον τους σε συνεργασία με δήμους,
κοινωνικές υπηρεσίες, ΜΚΟ και άλλες σχετικές οργανώσεις.
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