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Το βιβλιαράκι αυτό γράφτηκε στα πλαίσια του προγράμματος ‘Χτίζοντας
μια Πολύ-Εθνολογική και Πολύ-Εθνική Κύπρο για την προώθηση
Ευρωπαϊκών Αξιών και την Τοπική και Διεθνή Ειρήνη’.
Ο βασικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση της Κυπριακής κοινωνίας σχετικά με το πώς μια
πολύ-πολιτισμική και πολύ-εθνική Κύπρος εξυπηρετεί τις Ευρωπαϊκές
αξίες και προωθεί την τοπική και διεθνή ειρήνη.
Για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος, το πρόγραμμα έχει εμπλέξει
μαθητές, δασκάλους και γονείς σε εργαστήρια και δραστηριότητες με
στόχο τη δημιουργία ενός χάρτη οράματος για μια πολύ-πολιτισμική και
πολύ-εθνική Κύπρο. Οι συμμετέχοντες έχουν αναλάβει να εφαρμόσουν
συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση
του οράματος για μια πολύ-πολιτισμική κοινωνία.
Συντονίστης του προγράμματος είναι το Future Worlds Center
(νόμιμος reg.: Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Τεχνολογίας),
που εδρεύει στη Λευκωσία,. Οι εταίροι του προγράμματος είναι: ο
Κυπριακός Σύνδεσμος Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Το δίκτυο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα
Πολιτικών Επιστημών) και το δίκτυο Νεαρών Κυπρίων Επιστημόνων
Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος πρωτοβουλίας του προγράμματος
UNDP Action for Cooperation and Trust, το οποίο στηρίζεται από τον
Αμερικάνικο λαό μέσο χρηματοδότησης από USAID.
Για το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου φέρει αποκλειστική ευθύνη
το Future Worlds Center (νομίμως καταχωρημένο ως: Κυπριακό
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Τεχνολογίας) και σε καμία περίπτωση δεν
αντικατοπτρίζει τις απόψεις του UNDP. Οι απόψεις που εκφράζονται
σε αυτό το δημοσίευμα είναι αυτές του/των συγγραφέα/ων και δεν
αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τα Ηνωμένα Έθνη ή τα Κράτη Μέλη
τους, το UNDP ή το USAID.
Copyright 2008: Future Worlds Center (legal reg.: Cyprus Neuroscience
and Technology Institute), Nicosia, Cyprus
All rights reserved
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Πολυπολιτισμική Κοινωνία –
Πολυπολιτισμική Κύπρος
Η Πολυπολιτισμικότητα είναι μια έννοια που συναντάμε όλο
και πιο συχνά στην καθημερινότητα . Αναφέρεται σε διάφορες
συζητήσεις και κυρίως σε ότι αφορά την αντιμετώπιση, από μέρους
των σχολείων της Κύπρου, της αυξανόμενης εισροής μεταναστών
και πιο συγκεκριμένα μαθητών, με μητρική γλώσσα άλλη από την
Ελληνική.
Η Πολυπολιτισμικότητα εμφανίστηκε στο προσκήνιο το 1960 σε
αγγλόφωνες χώρες λόγω των πολιτισμικών αναγκών των μη
Ευρωπαίων μεταναστών. Συνώνυμη έννοια είναι η πολαπλότητα
πολιτισμών.
Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Franz Boas ο
πολιτισμός ορίζεται σαν ένα σύστημα κοινών αντιλήψεων, αξιών,
εθίμων, συμπεριφορών και τεχνουργημάτων που τα μέλη μιας
κοινωνίας χρησιμοποιούν για να επιβιώσουν στον κόσμο τους και
στη μεταξύ τους σχέση και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά μέσα από
τη μάθηση. Έτσι, η πολυπολιτισμικότητα αναφέρεται στο πλήθος
διαφορετικών πολιτισμών μέσα σε μια κοινωνία.
Στην περίπτωση της Κύπρου, ο όρος πολυπολιτισμικότητα
αναφέρεται στην πολιτισμική ποικιλία μέσα στην Κυπριακή κοινωνία
συμπεριλαμβανομένων των Ελληνο-Κυπρίων και των ΤουρκοΚυπρίων, καθώς και των Αρμενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών,
αλλά και τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ομάδων μεταναστών
με διαφορετικές εθνικές καταβολές που έρχονται στο νησί. Η
πολυπολιτισμικότητα σαν έννοια αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα
των εθνικών και πολιτιστικών ομάδων και προωθεί την αμοιβαία
ανοχή και αποδοχή μεταξύ αυτών των ομάδων.
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Ο Ρόλος της Νεολαίας
Η νεολαία διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη σημερινή
κοινωνία. Η συμμετοχή των νέων ανθρώπων βοηθάει όχι μόνο στη
διαμόρφωση του δικου τους μέλλοντος αλλά και στην ανάπτυξη της
κοινωνίας μέσα στην οποία ζούν. Οι νέοι άνθρωποι είναι το κλειδί
στο χτίσιμο μιας πιο συνεκτικής και ανταγωνιστικής Ευρώπης. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο το θέμα των νέων ανθρώπων αποκτά
μεγαλύτερη σημασία στην πολιτική ημερήσια διάταξη σε εθνικό αλλά
και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για τη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας είναι σημαντικό οι
νέοι να αναπτύξουμε έννοιες όπως την αλληλεγγύη, την αυτοπεποίθηση
και την ενοποίηση. Αυτά είναι τα κλειδιά για την επίτευξη μιας
αξιοσέβαστης πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
Για να μπορέσουν οι νέοι να συνδράμουν στη διαμόρφωση της
κοινωνίας πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά και να νιώσουν
τη σημαντικότητα της συνεισφοράς τους. Ο εθελοντισμός είναι
ένας εξαίρετος τρόπος για να πετύχουν και τα δύο. Μέσα από την
εμπειρία και τις ικανότητες που απαιτούνται με τον εθελοντισμό, οι
νέοι άνθρωποι βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση τους, επιτυχάνουν
την ένταξη τους στην κοινωνία, βελτιώνοντας παράλληλα και την
δυνατότητα εργοδότησης. Επιπλέον,“εθελοντισμός είνα και ένας
τρόπος έκφρασης αλληλεγγύης.”1
Η συμμετοχή σε προγράμματα είτε εθνικά είτε της ΕΕ είναι ακόμη ένας
τρόπος για να συνδράμουν οι νέοι στη διαμόρφωση του μέλλοντος
και της κοινωνίας τους. Η συμμετοχή νέων σε εθνικά προγράμματα
ή σε αυτά της ΕΕ είναι ένας τρόπος να ενημερωθούν για τις διάφορες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και να εμπλακούν άμεσα βοηθώντας
στη θετική αντιμετώπηση των προκλήσεων αυτών με καθοδήγηση και
συντροφικότητα.
Η πρακτική εκπαίδευση είναι ακόμα ένας καλός τρόπος για να
διαδραματίσουν το ρόλο τους στην κοινωνία και να εκπαιδευτούν
μέσα από πρακτική εξάσκηση εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους.
Η εξειδικευμένη εκπαίδευση είναι συνήθως μια αποδοτική και
ενθουσιώδης εμπειρία. Οι ειδικευόμενοι αποκτούν πείρα και
εφόδια μέσα από την καθημερινή τους εργασία σε οργανισμούς και
συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες των ινστιτούτων που τους
φιλοξενούν. Είναι ακόμα ένας πολύ καλός τρόπος για να συναντήσουν
άλλους φιλόδοξους νέους καθώς και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να
αποτελέσουν έμπνευση για αυτούς.
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Πώς Εσύ Μπορείς Να Συμβάλλεις
σε μια Πολυπολιτισμική
Κοινωνία
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ευκαιρίες για να μπορέσεις κι εσύ να
εμπλακείς σε πολυπολιτισμικές δραστηριότητες και να παίξεις ένα ρόλο
στην προώθηση της πολυπολιτισμικότητας στην κοινωνία μας.
Ίσως στο σχολείο σου προσφέρονται κάποιες επιπλέον δραστηριότητες;
Ενδιαφέρονται οι δάσκαλοι σου να διοργανώσουν εργαστήρια για μαθητές
του σχολείου σας σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα; Υπάρχουν πολλά
πράγματα που μπορείς να κάνεις στο σχολείο σου, όπως διοργάνωση
πολυπολιτιστικού φεστιβάλ, εκθέσεων, έκδοση βιβλιαρίων, ενασχόληση
με σχετικά παιχνίδια κ.α. Αν έχεις κάποια καλή ιδέα και χρειάζεσαι
υποστήριξη ή βοήθεια επικοινώνησε μαζί μας και θα σε βοηθήσουμε να
υλοποιήσεις την ιδέα σου!
Στις επόμενες σελίδες μπορείς να βρεις στοιχεία επαφής οργανισμών που
προσφέρουν δραστηριότητες σχετικές με την πολυπολιτισμικότητα και
το διάλογο μεταξύ ανθρώπων διαφόρων πολιτισμών. Επίσης μπορείς να
βρεις ιστοσελίδες που ίσως να σε ενδιαφέρουν και όπου να βρεις σχετικό
υλικό και πηγές πληροφόρησης.
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Οργανισμοί Νεολαίας Για
Πολυπολιτισμική Κύπρο

Μια

Πιο κάτω θα βρείτε μια λίστα οργανισμών που δουλεύουν με νέους
ανθρώπους στα πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας. Επικοινωνήστε
μαζί τους και βρείτε αν προσφέρουν κάποιες δραστηριότητες στην
περιοχή σας και στον τομέα των ενδιαφερόντων σας.

Cyprus Network for Youth Development:
www.multiculturalcyprus.org
Πρόσφατα, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο οργανισμών που εργάζεται
με νέους στα πλαίσια της πολυ-τισμικότητας. Στην ιστοσελίδα αυτή,
μπορείτε να βρείτε νέα σχετικά με επερχόμενα γεγονότα, εργαστήρια,
σεμινάρια και ευκαιρίες εθελοντισμού.

Οργανισμός Νεολαίας: www.youthboard.org.cy
Ο Οργανισμός Νεολαίας στην Κύπρο προσφέρει διάφορα προγράμματα
και δραστηριότητες αρκετά από τα οποία είναι και σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Λεωφόρος Αγλαντζιάς 62, Λευκωσία
Τηλ: +357 22402600

Κυπριακό Συμβούλιο Νεολαίας: www.cyc.org.cy
Το Κυπριακό Συμβούλιο Νεολαίας είναι ένας οργανισμός ομπρέλα,
που καλύπτει περίπου 40 οργανισμούς - μέλη νεολαίας, εκ των
οποίων πολλοί προσφέρουν δραστηριότητες σχετικές με την
πολυπολιτισμικότητα.
Λεωφόρος Μακαρίου 1, Mitsis Building No.3, γραφείο 216, Λευκωσία
Τηλ: +357 22 878316

UNDP Action for Cooperation and Trust:
www.undp-act.org
Το UNDP-ACT εφαρμόζει ένα πρόγραμμα για τη νεολαία και προσφέρει
μια ποικιλία από δικοινοτικές καλοκαιρινές κατασκηνώσεις και άλλα
προγράμματα και ενέργειες όπως διαγωνισμούς γκράφιτι, διαγωνισμούς
ταινιών μικρού μήκους και διαγωνισμούς τέχνης.
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P.O. Box 21642, 1590 Λευκωσία
Τηλ: + 357 22 874777 ή (0392) 601 4778 / 4779
E-mail: fo.cyp@undp.org

ADD-ADHD Cyprus: www.add-adhd.org.cy
Αποστολή του είναι να βελτιώσει τις ζωές όλων όσοι επηρεάζονται
από το ADHD στην Κύπρο προσφέροντας υποστήριξη, πληροφορίες,
εκπαίδευση και υπεράσπιση.
P.O. Box 12187, 2341 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 446592, Φαξ: +357 22 446593
Email: adhdcyprus@spidernet.com.cy

Cyprus Environmental Studies Centre: www.esc.com.cy
Το Κυπριακό ESC είναι το πρώτο και ίσως το μοναδικό κέντρο για
πρακτική περιβαλλοντική εκπαίδευση ή μελέτες επί τόπου στο νησί
της Κύπρου. Ομάδες μαθητών όλων των ηλικιών έρχονται για να
μελετήσουν οικολογία, γεωγραφία, τουρισμό και άλλα περιβαλλοντικά
θέματα που σχετίζονται με την περιοχή, σε προγράμματα που κρατάνε
από 1 μέχρι και 10 μέρες.
Κρίτου Τέρρα, 8724 Επαρχία Πάφου
Τηλ: +357 26 332532, +357 99 586167, Φαξ: +357 26 332531

PeacePlayers International – Cyprus:
www.peaceplayersintl.org
Οι PeacePlayers International (PPI) είναι ένας καινοτόμος διεθνής
οργανισμός που χρησιμοποιεί τα αθλήματα για να ενώσει και να
εκπαιδεύσει τους νέους σε μοιρασμένες κοινότητες.
Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 48, 201, 2409 Λευκωσία
Τηλ: +357 99 710107, +90 533 8393228
Email: bshea@peaceplayersintl.org

ΣΩΜΑ ΑΚΡΙΤΩΝ: www.somaakriton.com.cy
Το ΣΩΜΑ ΑΚΡΙΤΩΝ έχει σαν στόχο την ενθάρρυνση παιδιών και νέων
να περνάνε τον ελεύθερο τους χρόνο με ένα ωφέλιμο και ευχάριστο
τρόπο, ενισχύοντας την προσπάθεια των νέων να γίνουν καλοί και
χρήσιμοι πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση.
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Οδός Τεμπών 19, 2114 Αγλαντζιά
Τηλ: +357 99 324492
E-Mail: info@somaakriton.com.cy

KAYAD Community Center:
www.kayadcommunitycenter.com
Ο KAYAD είναι ένας γυναικείος οργανισμός που ασχολείται με την
κοινοτική ανάπτυξη στο Βόρειο μέρος της Κύπρου. Έχει σαν στόχο του
την ενδυνάμωση του απλού κόσμου δίνοντας δύναμη στις γυναίκες,
και στις οικογένειες και προσφέροντας τεχνικές επιδεξιότητες σε
νέους. Ενημερώνει σε βασικά θέματα για ανάπτυξη.
14 Güner Türkmen Sok. Akιn Demirağ 2 Apt No 2.
Köşklüçiftlik, Lefkoşa
Τηλ: + 90 392 22 70750/1, Φαξ: +90 392 22 84393
Email: info@kayadcommunitycenter.com

HasDer Folk Art: www.hasder.com
Ο Folk Arts Association, ιδρύθηκε το 1977 ως ο πρώτος λαογραφικός
οργανισμός που φτιάχτηκε από Τουρκο-Κύπριους, με στόχο την
έρευνα, τη διασπορά και τον εμπλουτισμό της Κυπριακής Λαογραφίας
γενικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην Τουρκο-Κυπριακή λαογραφία.
Selimiye Square No. 1, Nicosia
Τηλ: +90 392 22 89020, Φαξ: +90 392 22 87798
E-mail: hasder@hasder.org
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Πολυπολιτισμική Ευρώπη Για Τη
Νεολαία
Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα από ιστοσελίδες Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Οργανισμών,πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στα
οποία μπορείτε να συμμετάσχετε.

Διεθνείς Φοιτητικές Οργανώσεις
AIESEC: www.aiesec.org

Ο AIESEC, ο μεγαλύτερος φοιτητικός οργανισμός στον κόσμο, είναι μια
διεθνής πλατφόρμα όπου οι νέοι άνθρωποι μπορούν να ανακαλύψουν
και αναπτύξουν τις δυνατότητες τους έτσι ώστε να έχουν μια θετική
επίδραση στην κοινωνία. Ο AIESEC έχει πάνω από 28,000 μέλη και
επίσης έχει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής που επιτρέπει σε πάνω από
4,400 φοιτητές και πρόσφατα αποφοιτήσαντες να ζήσουν και να
δουλέψουν σε άλλη χώρα.

AEGEE: www.aegee.org
Ο AEGEE είναι ένας από τους μεγαλύτερους πολυθεματικούς
φοιτητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Εκπροσωπείται από 15.000
φοιτητές, ενεργούς σε 232 ακαδημαϊκές πόλεις, σε 43 χώρες σε όλη
την Ευρώπη, και παρουσιάζει εξαιρετική πολιτισμική ποικιλία. Ο AEGEE
είναι ένας λαϊκός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δεν συνδέεται
με κανένα πολιτικό κόμμα. Όλα τα προγράμματα και δραστηριότητες
βασίζονται στην εθελοντική εργασία των μελών του.

Προγράμματα Ανταλλαγής και Εθελοντισμού
European Voluntary Youth Service

http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/
european_voluntary_service/index_eu_en.html
Το EVS προσφέρει στους νέους Ευρωπαίους τη μοναδική ευκαιρία να
εκφράσουν την προσωπική τους άποψη μέσα από δραστηριότητες με
πλήρη εθελοντική απασχόληση σε μια ξένη χώρα εντός ή εκτός της
ΕΕ.

Youth for Understanding: www.yfu.org
Ο YFU είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που
προσφέρει την ευκαιρία σε νέους από όλο τον κόσμο να περάσουν
ένα καλοκαίρι, ένα τρίμηνο ή ένα χρόνο με μια οικογένεια από κάποια
άλλη κουλτούρα.
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