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Αναγκαιότητα η αντιμετώπιση του ρατσισμού και
της ξενοφοβίας μέσα στα ΜΜΜ. Τα αποτελέσματα
του έργου “REVERT”
2021/09/30 14:43 στην κατηγορία MMM

Ολοκληρώθηκε το τελικό διαδικτυακό συνέδριο του έργου “REVERT: Resilience
without ViolencE, Resistance without haTe in Public Transport”, που
πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2021.
Η σύμπραξη του έργου με συντονιστή το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών – Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. – Εργαστήριο Ψυχολογίας της Επικοινωνίας
& των Μέσων – σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας
(ΟΑΣΑ), την ΑΜΚΕ Συν-ειρμός, την ΜΚΟ Almasar και τη συμβουλευτική εταιρεία CMT
Prooptiki μαζί με εκπρόσωπους της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητές και
ακαδημαϊκούς, όπως επίσης και με εκπαιδευμένους οδηγούς και σταθμάρχες της ΟΣΥ,
παρουσίασαν τα αποτελέσματα και τις δράσεις του έργου, ενώ παράλληλα
συζητήθηκαν ζητήματα αντιμετώπισης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στα Μ.Μ.Μ.
Βασική επιδίωξη του συνεδρίου αποτέλεσε αφενός η παρουσίαση των αποτελεσμάτων
του προγράμματος και αφετέρου η δημιουργία ενός γενικότερου πλαισίου διαλόγου.

Μέσα από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση με συμμετέχοντες με πολυετή και
εξειδικευμένη εμπειρία, τέθηκαν στο επίκεντρο οι ανάγκες και οι προκλήσεις στην
αντιμετώπιση του φαινομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας γενικότερα αλλάκαι
συγκεκριμένα μέσα στα Μ.Μ.Μ. και η ανάγκη δικτύωσης των εμπλεκόμενων
σε πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης φορέων.
Ειδικότερα, οι θεματικές οι οποίες συζητήθηκαν εστίασαν -μεταξύ άλλων- στο
πλαίσιο δράσης του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και της
Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τον ρατσισμό.
Παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας του έργου, οι δράσεις που
διαμόρφωσαν φορείς αλλαγής για την ειρηνική συνύπαρξη στις δημόσιες
συγκοινωνίες και αλλαγής κουλτούρας εντός των δημόσιων συγκοινωνιών.
Εκπαιδευτές, οδηγοί και σταθμάρχες που πήραν μέρος στις δράσεις του έργου
μετέφεραν την εμπειρία τους και το πως βίωσαν οι ίδιοι το πρόγραμμα,
ενεργοποιώντας έτσι το κεντρικό μήνυμα του έργου «Νιώθω ασφαλής! Είμαι ασφαλής
στα Μ.Μ.Μ.!».
Tα αποτελέσματα του έργου ανέδειξαν την ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και
στήριξης των οδηγών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίλυσης
συγκρούσεων, καθώς επίσης και την ανάγκη για συνεργασία και υλοποίηση περαιτέρω
ολιστικών παρεμβάσεων.
Επιπρόσθετα, αξίζει να τονιστεί ότι η εκπαιδευτική διαδικασία έδωσε χώρο και χρόνο
στους συμμετέχοντες να μιλήσουν για τη βία εν γένει, για τις δυσκολίες των
συνθηκών εργασίας τους, για τα συναισθήματά τους αλλά και για την αξιοποίηση και
διαχείριση τους.
Τέλος, αναδείχθηκε η ανάγκη για συνεχούς ενημέρωση και των ίδιων των
επιβατών αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ενώ
παράλληλα το αποτύπωμα της πανδημίας φάνηκε να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό
τον μικρόκοσμο των αστικών συγκοινωνιών και πιο συγκεκριμένα τη διάδραση των
οδηγών και των επιβατών.
Το συνέδριο συντόνισε η Επικ. Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Χατζούλη, Αθηνά, ενώ επίσημοι προσκεκλημένοι που
απηύθυναν χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου ήταν μεταξύ άλλων ο Γενικός
Γραμματέας Μεταφορών, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ξιφαράς,
Ιωάννης, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου,
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Γεωργιάδης Β. Πάτροκλος, ο Πρύτανης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Δημόπουλος,
Μελέτιος-Αθανάσιος, η Διευθύντρια Εργαστηρίου Ψυχολογίας της Επικοινωνίας &

των Μέσων, του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του ΕΚΠΑ, καθηγήτρια Ντάβου,
Μπετίνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(ΟΑΣΑ), Αθανασόπουλος, Νικόλαος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Ο.ΣΥ. Α.Ε, Ξυπολυτάς
Βασίλης.
Επίσης, εκπρόσωποι οργανώσεων όπως μεταξύ άλλων η κα Αναστασοπούλου
Γαρυφαλλιά από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και ο
Τόλλιας Κίμωνας της Ελληνικής Αστυνομίας, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις επί
σχετικών θεμάτων.
Το συνέδριο έκλεισε με την ελπίδα ότι η παρακαταθήκη του έργου REVERT θα
συνεχίσει το όραμα της δημιουργίας ενός ασφαλούς και αρμονικού περιβάλλοντος
για κάθε επιβάτη στις Συγκοινωνίες Αθηνών.
Μετά το τέλος του συνεδρίου ακολούθησε κλειστή ομάδα εργασίας στην οποία
συμμετείχαν οι εταίροι του έργου μαζί με εκπροσώπους από την Ελληνική Αστυνομία,
το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, το Κέντρο Συντονισμού του
Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR), τον Οργανισμό
Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και την Ανώνυμη Εταιρεία Οδικών
Συγκοινωνιών (ΟΣΥ).
Τα θέματα συζήτησης κατά την διάρκεια της ομάδας εργασίας εστίασαν στην
διερεύνηση συνεργειών μεταξύ των φορέων για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και
της ξενοφοβίας στα ΜΜΜ.
Συγκεκριμένα οι φορείς ανέπτυξαν μελλοντικές προτάσεις συνεργασίας σχετικά με
θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανταλλαγής ευρημάτων και επίσημων εκθέσεων
καθώς επίσης συζητήθηκαν τρόποι αναπαραγωγής της πρωτοβουλίας και σε άλλους
Δήμους της Ελλάδας βάσει του μοντέλου του έργου για τις δημοτικές υπηρεσίες και
την υποστήριξη θυμάτων ρατσιστικών και βίαιων περιστατικών.

