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Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει ολοκληρωμένες συστάσεις πολιτικής σε διακρατικό επίπεδο,
προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων στην Ευρώπη. Οι
συστάσεις βασίζονται στα βασικά ευρήματα του από την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου
Youth Myth Busters.

Έχοντας αναλύσει και αξιολογήσει τα αποτελέσματα, οι εταίροι του έργου (KMOΠ, CARDET,
ISES, Youth Included, CROMO Foundation) έχουν αναπτύξει αυτό το έγγραφο συστάσεων
προκειμένου να προτείνει βέλτιστες πρακτικές, μεθοδολογίες και δραστηριότητες για την
προώθηση της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής των νέων (συμπεριλαμβανομένων όσων
βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης).

Αυτό το έγγραφο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να
προτείνουν και να εφαρμόσουν εξατομικευμένες λύσεις για την προώθηση της κοινωνικής και
πολιτικής συμμετοχής των νέων στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο καθώς και για την αντιμετώπιση
των ψευδών ειδήσεων, προπαγάνδας και χειραγώγηση.

1. Introduction
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Σύμφωνα με το Eurofound, οι νέοι ηλικίας 15-20 ετών ή όσοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης,
κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs) ενδιαφέρονται λιγότερο για την πολιτική (μόνο το 28,7%),
και επιδεικνύουν χαμηλότερη κοινωνική συμμετοχή (26,7%) από ότι όσοι δεν βρίσκονται στην
ιδία κατηγορία. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης δημιουργεί νέους δρόμους για την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή. Από τη μία
πλευρά, οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων προσφέρουν πολλά δημοκρατικά οφέλη, όπως
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με πολιτικούς, ενθάρρυνση της συμμετοχής των ψηφοφόρων, ενώ
έχουν δώσει «φωνή» σε άτομα με διαφορετικές ή/και μειονοτικές απόψεις. Από την άλλη πλευρά,
έχουν διευκολύνει σε ορισμένες περιπτώσεις την εξάπλωση της παραπληροφόρησης, της
ρητορικής μίσους και της προπαγάνδας.

Επιπλέον, το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε έξαρση στην
παραπληροφόρηση και στη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων, καθιστά την αντιμετώπισή τους πιο
αναγκαία από ποτέ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνοντας τους νέους (bloggers, φοιτητές-τριες κλπ) να
αναλάβουν το ρόλο του Ηγέτη για να ενδυναμώσουν τους συνομηλίκους τους,
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται στον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, το Youth
MythBusters στοχεύει αφενός στην προώθηση της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής των
νέων και αφετέρου στην καταπολέμηση των fake news, της χειραγώγησης και της προπαγάνδας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο ανέπτυξε ένα πρόγραμμα οικοδόμησης
ικανοτήτων για νέους influencers, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν τον ρόλο του ηγέτη
μεταξύ των συνομηλίκων τους. Επίσης, οι εταίροι ανέπτυξαν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με
στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων που θέλουν να αντιμετωπίσουν τις ψευδείς
ειδήσεις. H πλατφόρμα αποτελεί μια εργαλειοθήκη που φιλοδοξεί να καθοδηγήσει τους νέους
σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης ομάδες νέων για την κατάρριψη μύθων.
Επίσης, το έργο ανέπτυξε κείμενα συστάσεων πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για
την ενδυνάμωση των νέων και προώθηση της συμμετοχής τους στα κοινά.

Ιδιαίτερα, όσον αφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αυτή είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο
σύνδεσμο: https://elearning.youthmythbusters.eu/. Η πλατφόρμα είναι δωρεάν και περιλαμβάνει
δύο ενότητες: Μία ενότητα για τους νέους Ηγέτες (άτομα που ήδη έχουν τις γνώσεις στο να
εντοπίσουν και να καταπολεμήσουν τις ψευδείς ειδήσεις) και μία ενότητα για τους νέους
ανθρώπους που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην αντιμετώπιση των ψευδών
ειδήσεων και στην προώθηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη. Επιπλέον, η πλατφόρμα
διαθέτει και ένα διαδικτυακό forum, το οποίο αποτελεί μία δεξαμενή γνώσης και ανταλλαγής
ιδεών μεταξύ νέων από όλη την Ευρώπη.

2. Summary of the YMB project
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Το κύριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και περιλαμβάνει τις ακόλουθες
ενότητες:

 Ψηφιακός Γραμματισμός
 Συμμετοχή & Ενασχόληση με τα κοινά
 Συμπεριφορά των media influencers
 Αντιμετωπίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις
 Ρητορική μίσους

Ολοκληρώνοντας τις εκπαιδευτικές ενότητες, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα
απόκτησης του σχετικού πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ουγγρικά και
Τσέχικα.

Ελλάδα

Η οικονομική κρίση του 2008 έφερε στην επιφάνεια τρεις ομάδες, τους εργαζομένους-φτωχούς,
τους ανέργους νέους και όσους βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης
(NEETs). Επιπλέον, η φτώχεια έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον νεανικό πληθυσμό της
Ευρώπης και ιδιαίτερα στην Ελλάδα αγγίζει το 38,1% (Eurostat, 2019). Αυτή η κατάσταση
επιδεινώνει σημαντικά την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία, καθώς αισθάνονται
περισσότερο απομονωμένοι και κοινωνικά αποκλεισμένοι.

Την ίδια στιγμή, στην πιο δύσκολη θέση βρίσκονται οι NEETs. Συγκεκριμένα, οι νέοι που
ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι πιο πιθανό να αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, ενώ
συχνά αντιμετωπίζουν ένα πιο ζοφερό μέλλον καθώς δεν συμμετέχουν στην απασχόληση, στην
εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Μάλιστα, το 2015, αν και 12% των νέων ανήκαν σε αυτήν την
κατηγορία στην Ελλάδα και στην Ιταλία αυτό το ποσοστό ξεπέρασε το 23%.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των νέων στην Ελλάδα στις
ευρωεκλογές του 2015 ήταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, το 66% των
νέων ψήφισε στην Ελλάδα έναντι του 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου (EC, Engaging,
Connecting and Empowering young people: a new EU Youth Strategy, 2017).

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε από το European Youth τον Σεπτέμβριο
του 2017 (Flash Eurobarometer 455), αυξητική είναι η τάση για τη συμμετοχή των νέων στην

3. Συμμετοχή και ενασχόληση των νέων
με τα κοινά. Ελλάδα.
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Ελλάδα σε εθελοντικές δράσεις και προγράμματα που εμβαθύνουν στη συνεργασία με νέους
άλλων χωρών και στην προώθηση της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής τους.

Μία από τις πρωτοβουλίες που συνεισφέρει σε αυτήν την προσπάθεια και στην ενδυνάμωση
των νέων στην Ελλάδα είναι το “Πλαίσιο Στρατηγικής για την Ενδυνάμωση των Νέων”, το οποίο
στοχεύει στην ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που
θα παρέχει καλύτερες ευκαιρίες για τους νέους.

Συγκεκριμένα, οι “Στρατηγικοί Στόχο για τη Νεολαία 2017-2027” είναι οι ακόλουθοι:

1. Προώθηση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των νέων
2. Οικονομική και Ποιοτική Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Μαθητεία
3. Αξιοπρεπής εργασία και Ανάπτυξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
4. Υγεία, κοινωνική πρόνοια και ευημερία
5. Ενδυνάμωση της Συμμετοχής των Νέων στη Δημοκρατική Ζωή
6. Μείωση ανισοτήτων μεταξύ των νέων
7. Πόλεις φιλικές προς στη νεολαία και δημογραφική ανανέωση της περιφέρειας

Εκτός από αυτό, υπάρχουν διάφοροι άλλοι δρώντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
νεολαίας στην Ελλάδα και στοχεύουν στην αντιμετώπιση των αναγκών της, όπως:

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας
 Διάφορες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων στην Ελλάδα

Κύπρος

Το πολιτικό σύστημα της Κύπρου χαρακτηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό και καλά αναπτυγμένο
κομματικό σύστημα που διαπερνά τους περισσότερους κοινωνικούς θεσμούς όσον αφορά την
ατομική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Αυτός ο τύπος πολιτικής οργάνωσης προωθεί
ιεραρχική και φιλτραρισμένη πληροφόρηση από κάτω προς τα πάνω. Τις τελευταίες δύο
δεκαετίες, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανανέωσε, με μεικτά αποτελέσματα,
το πολιτικό σκηνικό καθώς η μεγαλύτερη διαφάνεια και η εύκολη προσβασιμότητα του κοινού
στο πολιτικό σκηνικό μέσω της αμεσότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντισταθμίζεται με
παραπληροφόρηση, την εσφαλμένη πληροφόρηση, την απόσπαση προσοχής και τη διάδοση
ειδήσεων φθηνού εντυπωσιασμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη 2020, ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανάπτυξης της Νεολαίας από τον οργανισμό
Commonwealth Cyprus κατατάσσεται στην 18η θέση από 181 χώρες σε διαφορετικούς δείκτες1.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον δείκτη Cyprus Youth "... κατατάσσεται στη 41η στην εκπαίδευση, 22η
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στην απασχόληση και τις ευκαιρίες, 28η στην ισότητα και την ένταξη, 16η στην υγεία και την
ευημερία, 41η στην ειρήνη και την ασφάλεια και την 88η στην πολιτική και πολιτική συμμετοχή
..." 2 (Μετάφραση). Αυτό το κενό μπορεί να εξηγηθεί μέσω του αποτρεπτικού παραδοσιακού
πλαισίου πολιτικής συμμετοχής, κυρίως εμφανές στην εκλογική αποχή που έχει επιτύχει
αρνητικά ρεκόρ σε όλες τις εκλογές τη δεκαετία 2009 - 193. Η μη συμμετοχή ψηφοφόρων στην
εκλογική διαδικασία, ειδικά για τους νέους, είναι πολύ ανησυχητική καθώς αποτελεί μια εκ των
βασικών ευθύνων των πολιτών, καθώς και η πολύ χαμηλή κατανόηση, εμπλοκή και
εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα4.

Οι νέοι Κύπρου, που ορίζονται ως άτομα από 18 έως 29 ετών, σίγουρα έχουν να κερδίσουν από
την ουσιαστική πολιτική συμμετοχή τους σε θέματα όπως η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης, η
πολιτική αδράνεια για την κλιματική αλλαγή, η ανισότητα, ο πολιτικός διχασμός, η διαφθορά, η
μείωση της κυβερνητικής υποστήριξης και η ελευθερία του λόγου τα οποία αποτελούν τα μεγάλα
ζητήματα της δεύτερης δεκαετία του 21ου αιώνα.

Όπως και με περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες, στην Κύπρο το διαδίκτυο δημιούργησε
διαδικτυακές κοινότητες εκτός κεντρικού ελέγχου, τους επέτρεψε να οργανωθούν και να
διαμαρτυρηθούν, αφαιρώντας έτσι μέρος της εξουσίας και του ελέγχου από το πολιτικό κέντρο.
Πρόσφατα, πολλές διαμαρτυρίες οργανώθηκαν από αυτές τις διαδικτυακές κοινότητες υπέρ
μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (LGBTIQ,
των προσφύγων), κατά της πολιτικοοικονομικής διαφθοράς και υπέρ της ενοποίησης του
νησιού. Από την άλλη πλευρά, είμαστε μάρτυρες της ανόδου του διαδικτυακού μίσους και της
διάδοσης βίαιων εγκλημάτων έχει οδηγήσει στο προσκήνιο ένα πιο ακραίο νεανικό τμήμα του
πληθυσμού.

Ένα από τα κύρια εμπόδια που εμποδίζουν τη συμμετοχή των πολιτών στους νέους είναι η
έλλειψη μιας σταδιακής προσέγγισης για την οικοδόμηση των απαραίτητων πολιτικών
δεξιοτήτων (κριτικούς, ψηφιακούς γραμματισμούς) που είναι απαραίτητες για μια εποικοδομητική
κοινωνικοπολιτική συμμετοχή. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη κυβερνητικών δράσεων
για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και κριτικού πληθυσμού μέσω της παιδείας, την έλλειψη
πρακτικής συμμετοχής και δράσεων στις τοπικές κοινωνίες, καθώς και της απροθυμίας της
γενικής κυβέρνησης να διαβουλεύεται με τους πολίτες της σε μια γόνιμη και εποικοδομητική
ανταλλαγή.

Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούντε είναι συνήθως τυποποιημένες, στατικές και διδακτικές
εντός των θεσμικών οργανώσεων νεολαίας και όχι αυθεντικές, δυναμικές και διαλεκτικές με την
ευρύτερη κοινωνία. Επίσης εν μέρει να φταίει και η κουλτούρα της οικογένειας, όπου η υπακοή
εκτιμάται περισσότερο από τη δημιουργία ασφαλούς χώρου για ειλικρινή, κριτική έκφραση και
συζήτηση.

Ιταλία
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Έρευνες σε αυτόν τον τομέα δείχνουν ότι οι νέοι στην Ιταλία εκφράζουν το πολιτικό τους
ενδιαφέρον με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, για παράδειγμα υποστηρίζοντας άτυπα
οργανωμένες καμπάνιες ή συμμετέχοντας σε λαϊκές διαδηλώσεις.

Η μη συμβατική συμμετοχή λαμβάνει επίσης χώρα στο ψηφιακό περιβάλλον και εκφράζεται με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους, από τη συμμετοχή σε πολιτικές συζητήσεις σε κοινότητες, έως
την υπογραφή αναφορών, έως την ανάρτηση πολιτικών σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην Ιταλία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός We are social στην ετήσια
έκθεσή τους, υπάρχουν σχεδόν 50 εκατομμύρια χρήστες που σερφάρουν στο διαδίκτυο κάθε
μέρα και 35 εκατομμύρια που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά κανάλια.

Τα ποσοστά των χρηστών του διαδικτύου είναι πολύ υψηλά για την ηλικιακή ομάδα 6-14 ετών
(χρήση 75%) και αυξάνονται για τις ηλικιακές ομάδες 15-19 (94,1%) και 20-24 (94,2%).

Τα δεδομένα του ISTAT δείχνουν επίσης ότι, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται,
πολύ μικρό ποσοστό χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να διαβάζει εφημερίδες και περιοδικά,
συλλέγει πληροφορίες (39,9% για παιδιά 14-17 ετών και 52,8% για 18-19 ετών ).

Τσεχία

Το θέμα της πολιτικής και πολιτικής συμμετοχής στην Τσεχική Δημοκρατία έγινε ένα από τα
σημαντικά θέματα τα τελευταία χρόνια. Η νέα γενιά Τσέχων έχει ορισμένα στοιχεία που θα
μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ενεργού κοινωνίας των πολιτών. Μεταξύ αυτών
είναι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το σχετικά καλό βιοτικό επίπεδο και η ύπαρξη ισχυρής
μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, οι νέοι συμμετέχουν σε διάφορους πολιτικά προσανατολισμένους οργανισμούς.
Συνήθως πρόκειται για ενώσεις πολιτικών κομμάτων. Τα μέλη αυτών των οργανώσεων γίνονται
συνήθως μέλη τακτικών πολιτικών κομμάτων και εμπλέκονται τουλάχιστον στην πολιτική σε
τοπικό επίπεδο.

Μολονότι το ενδιαφέρον για συμμετοχή στη δημοκρατική και πολιτική ζωή στην Τσεχική
Δημοκρατία αυξάνεται, υπάρχουν ακόμα περιορισμοί και προβλήματα όπως:

 Ανεπαρκής και περιορισμένη πληροφόρηση για τις ευκαιρίες συμμετοχής
 Έλλειψη ενδιαφέροντος για πρωτοβουλίες και συμμετοχή των πολιτών
 Επιρροή από τα μέλη της οικογένειας.
 Πεποίθηση ότι δεν θα έρθει εύκολα κάποια αλλαγή

Ουγγαρία



10

Οι στατιστικές δείχνουν ότι η Ουγγαρία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όταν
πρόκειται για άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ή NEETs (Eurostat 2019),
υποδεικνύοντας έτσι τα προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο κίνδυνος της φτώχειας, της
ανεργίας ή του κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος μεταξύ των ατόμων που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, επομένως η Ε.Ε έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του
ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο (ηλικίας 18-24 ετών) σε 10,0 %
έως το 2020. Στην Ουγγαρία το ποσοστό ανέρχεται σε 12 %. Παράλληλα, οι μαθητές στην
Ουγγαρία όσον αφορά το επίπεδο ανάγνωσης και γραφής βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο
του ΟΟΣΑ.

Τα παραπάνω προβλήματα καθίστανται ακόμα πιο ανησυχητικά από το γεγονός ότι η
υποχρεωτική εκπαίδευση μειώθηκε στα 16 έτη, επιδρώντας αρνητικά στους νέους που
βρίσκονται κοντά στο φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι οι φοιτητές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Ούγγρων,
συμμετέχουν περισσότερο στα κοινά από ότι οι συνομήλικοί τους με χαμηλότερο εκπαιδευτικό
υπόβαθρο. Παράλληλα, η συμμετοχή σε διεθνή projects είναι πιο συχνή μεταξύ των φοιτητών.

Όσον αφορά τους κινδύνους των ψευδών ειδήσεων και της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, οι
περισσότεροι νέοι είναι αρκετά εξοικειωμένοι με αυτό. Ωστόσο είναι σημαντικό να τονισθεί ότι
αυτή η γνώση δεν προέρχεται από το σχολείο ή το οικογενειακό περιβάλλον.
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Please, show and explain the best YMB product of your country here.

Η ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τη νεολαία και το γεγονός ότι τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης συμβάλουν στη διάδοση των ψευδών ειδήσεων ήταν μερικοί από τους
λόγους που οδήγησαν στην ενεργοποίηση των νέων για την καταπολέμησή τους, με απώτερο
στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους στα κοινά.

Σε όλες τις χώρες, οι εταίροι συνεργάστηκαν με νέους για να επιτύχουν έναν διττό στόχο:

 Την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων
 Την αύξηση της συμμετοχής των νέων στα κοινά

Όλοι οι εταίροι επικοινώνησαν με σχετικές οργανώσεις νεολαίας, Πανεπιστήμια, ιδιωτικές σχολές
ΜΜΕ και ενώσεις δημοσιογράφων προκειμένου να βρουν την ομάδα-στόχου και να
προωθήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Με αυτόν τον τρόπο, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού,
προσέγγισαν νέους, οι οποίοι σχημάτησαν ομάδες καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων.

Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά την υλοποίηση του έργου ήταν να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των
νέων στο να εμπλακούν στις διαδικτυακές δράσεις. Για αυτόν το λόγο, σε συνεργασία με τους
νέους που ανέλαβαν τον ρόλο του Ηγέτη και την ομάδα του Εθνικού Συμβουλευτικού
Συμβουλίου διοργάνωσαν διαδικτυακά εργαστήρια και διατήρησαν συχνή επικοινωνία με όλους
τους συμμετέχοντες στις δράσεις του έργου.

Τα παραγόμενα υλικά ήταν βίντεο, memes, φωτογραφίες και είχαν ως στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση για τη διασφάλιση της έγκριτης και έγκυρης ενημέρωσης.

4. Η μεθοδολογία του Youth Myth Busters
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The best Youth Myth Busting team chosen by the international audience was the Hungarian
Urban

Η καλύτερη ομάδα των Youth Myth Busters σε διακρατικό επίπεδο ήρθε από την Ουγγαρία.
Συγκεκριμένα, η ομάδα των 4 νέων ( Patrícia Szalai, Marcell Szabó, Angelika Butty, Fanni Vida)
δημιούργησε μία σελίδα Instagram και υλοποίησαν εκστρατεία με θέμα τους αστικούς μύθους.

Η καμπάνια είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.instagram.com/varosi.legendak/

5. Η καλύτερη ομάδα των Youth Myth
Busters
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Συστάσεις προς κυβερνητικούς φορείς / Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. Ενθαρρύνετε τις αρμόδιες αρχές να υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης με στόχο την προώθηση της έννοιας του ενεργού πολίτη

2. Ενθαρρύνετε και υποστηρίξτε τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη οργανώσεων νεολαίας να
διοργανώνουν εξωσχολικές δραστηριότητες για την προώθηση της έννοιας του ενεργού
πολίτη και την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και των ψευδών ειδήσεων

3. Ξεκινήστε εκστρατείες για τον εντοπισμό των ψευδών ειδήσεων, της προπαγάνδας και
της χειραγώγησης στο διαδίκτυο

4. Ενσωματώστε  μαθήματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα των σχολείων

Συστάσεις προς ΜΜΕ

1. Ενσωματώστε φιλικές προς τον χρήστη σελίδες για την αναφορά των ψευδών ειδήσεων,
της προπαγάνδας και της χειραγώγησης στο

2. Προωθήστε εκστρατείες για την πρακτική χρήση των εργαλείων αναφοράς
3. Ελέγξτε τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα και αφαιρέστε όσα είναι αποδεδειγμένα fake

news ή/και ρητορική μίσους
4. Ενθαρρύνετε τους influencers να προωθούν κοινωνικά ή/και περιβαλλοντικά θέματα.
5. Διοργανώστε ή ενθαρρύνετε τη συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδεύσεις για τη

βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με την αντιμετώπιση των fake news, της ρητορικής
μίσους και της χειραγώγησης στο διαδίκτυο

6. Εκπαιδεύστε τουλάχιστον ένα άτομο στην αίθουσα σύνταξης στο να μπορεί να αξιολογεί
τα άρθρα πριν αυτά κοινοποιηθούν

Συστάσεις σε Πανεπιστήμια και σχολεία

1. Θέματα σχετικά με τη συμμετοχή στη δημοκρατική και πολιτική ζωή πρέπει να
ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών

2. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προτείνεται η διδασκαλία του ψηφιακού γραμματισμού και
της κριτικής σκέψης

3. Σε κάθε σχολείο θα πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός για θέματα διαδικτυακής κακοποίησης,
διαδικτυακού εκφοβισμού

6. Συστάσεις
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Συστάσεις προς Οργανισμούς Νεολαίας

1. Ενθαρρύνετε τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων για την αντιμετώπιση των ψευδών
ειδήσεων

2. Προωθήστε την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τον ψηφιακό γραμματισμό
3. Διοργανώστε δράσεις για την προώθηση της έννοιας του ενεργού πολίτη
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- Blindspot - Ground News (Acknowledging Biases) https://ground.news/
- Civil Society in the Czech Republic, Hungary and Slovakia NGO Market, Prague, April 12,

2017, available at: https://www.forum2000.cz/files/civil-society-in-the-czech-republic-
hungary-and-slovakia.pdf

- Eurofound, Exploring the diversity of NEETs, 2016
- European Semester Thematic Factsheet:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-semester_thematic-factsheet_early-
school-leavers_en_0.pdf

- European Social Survey
https://www.europeansocialsurvey.org/data/country.html?c=cyprus

- Fact-Check Cyprus: https://www.facebook.com/factcheckcy/
- Fighting disinformation https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-

response/fighting-disinformation_en
- Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/final-report-high-level-expert-group-fake-
news-and-online-disinformation

- General Secretariat for Youth and Lifelong Learning Ministry of Education, Research and
Religious Affairs, Strategic Framework for the Empowerment of Youth

- S.I.F.T. (Stop, Investigate, Find, Trace) https://clark.libguides.com/evaluating-
information/SIFT

- State of hate, Far-right extremism in Europe: ESOH-LOCKED-FINAL-1.pdf
(hopenothate.org.uk)

- Tackling online disinformation https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-
disinformation

- The digital transformation of news media and the rise of online disinformation
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/digital-transformation-news-media-and-rise-fake-news

- https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/fighting-disinformation/
- The Revolt of the Public, Martin Gurri
- Urban legends and fake news collection in Hungary: https://www.urbanlegends.hu/

7. Βιβλιογραφία


