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Προγράμματα που υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ το 2011
MobLang - Διαπολιτισμικός Διάλογος και Γλωσσική Ποικιλομορφία μέσω κινητών τηλεφώνων
(μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα)
Καλές Πρακτικές: Εκμάθηση ελληνικών, αλβανικών και τούρκικων μέσω κινητού τηλεφώνου,
διαπολιτισμικές συναντήσεις για συζήτηση και κοινωνικοποίηση, προβολές ταινιών από διάφορες
χώρες, διαπολιτισμικές βόλτες στην πόλη κ.ά.
Το MobLang αποτέλεσε ένα πρόγραμμα το οποίο προσέφερε τα απαραίτητα εργαλεία για την
εκμάθηση νέων γλωσσών μέσω της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας. Οι χρήστες είχαν έτσι τη
δυνατότητα να γνωρίσουν την γλώσσα εμβαθύνοντας παράλληλα τις γνώσεις τους για άλλους
πολιτισμούς. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν ΜΚΟ πανεπιστήμια, και
εκπαιδευτικοί φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Σε κάθε
χώρα εταίρο, η κοινοπραξία προσέφερε μαθήματα σε διαφορετικές γλώσσες όπως Αλβανικά,
Βασκικά, Ελληνικά, Ιρλανδικά και Τουρκικά.
SelfDefenceIT - Οι Μετανάστριες υπερασπίζονται τους εαυτούς τους απέναντι στη Βία των Νέων
Τεχνολογιών (μετανάστευση, γυναίκες, ανθρώπινα δικαιώματα)
Καλές Πρακτικές: Εργαστήρια κατάρτισης στη χρήση νέων τεχνολογιών, εργαστήρια θεάτρου φόρουμ
με τη συμμετοχή γυναικών μεταναστριών, μητέρων και νόμιμων κηδεμόνων
Το SelfDefenceIT αποτέλεσε ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο προσέφερε την ευκαιρία σε
μετανάστριες, μητέρες, και νόμιμους κηδεμόνες να γνωρίσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους
αναφορικά με τα εργαλεία Ψηφιακής Ενημέρωσης για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και τα
παιδιά τους από διάφορες απειλές (βία, ρατσισμός, διάκριση) που υπάρχουν στα νέα Μέσα
(Διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά παιχνίδια). Εκτός από τα εργαστήρια κατάρτισης στη χρήση
των νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι γυναίκες μετανάστριες συμμετείχαν και σε
κύκλο εργαστηρίων θεάτρου φόρουμ. Στόχος ήταν μέσα από τα εργαστήρια να τονωθεί το αίσθημα
αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας των γυναικών καθώς επίσης να ενθαρρυνθεί αυτοέκφραση και η
ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων.
Το πρόγραμμα SelfDefenceIT λοιπόν, στόχευε στο να βοηθήσει τις μετανάστριες να εκπαιδεύσουν τα
παιδιά τους προς μία υπεύθυνη χρήση των μέσων, εκπαιδεύοντάς τις γυναίκες στη χρήση τους. Με
τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα συντέλεσε στη μειώση της βίας και του ρατσισμού στα νέα μέσα και
από τα νέα μέσα εντοπίζοντας σαφή πεδία δράσης και στρατηγικές για αυτο-ενδυνάμωση αυτής της
ομάδας στόχου. Εταίροι του έργου ήταν οργανώσεις από την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη
Βρετανία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Φεβρουάριο 2011 μέχρι
τον Ιανουάριο του 2013.
Ζήσε ξανά! - Πανελλήνια Καμπάνια Ενημέρωσης (μετανάστευση, βία με βάση το φύλο ενδοοικογενειακή, σεξουαλική, διακίνηση και εμπορία, ανθρώπινα δικαιώματα)
Καλές Πρακτικές: συντονισμένη καμπάνια ενημέρωσης σε 5 πόλεις στην Ελλάδα, ημερίδες με φορείς
τοπικής
αυτοδιοίκησης/πολιτείας,
εκπρόσώπους
ΜΚΟ/οργανώσεων
ΚτΠ,
σεμινάρια
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ευαισθητοποίησης σχετικών επαγγελματιών, ενημερωτικές συναντήσεις με μεταναστευτικές
κοινότητες, streat work σε σημεία της πόλης όπου συγκεντρώνονται μετανάστριες, συμβουλευτική
μεταναστριών, ανοιχτές συζητήσεις για θέματα βίας κατά των γυναικών, ντοκυμαντέρ, μουσικές
εκδηλώσεις, τηλεοπτικά σποτ, θεατρικό παιχνίδι
Το έργο, με συντονιστή φορέα το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα και εταίρους την
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, το ΕΚΑΨΥ, την εθελοντική δράση Anthropomania, το κέντρο εκπαίδευσης ΠΛΑΤΩΝ και
τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, στόχευε στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των
γυναικών. Επίσης εστίασε στην ενδυνάμωση των γυναικών -με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθροθυμάτων βίας κάθε μορφής, και στην ενημέρωσή τους αναφορικά με τις υπηρεσίες αρωγής και
υποστήριξής τους. Προώθησε την ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου οργανώσεων ΚτΠ και ΜΚΟ και
την κινητοποίηση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών και φορέων κοινωνικής πολιτικής. Τέλος,
στόχευσε στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα από τη δημοσιοποίησή τους.

Δράσεις που υλοποιήθηκαν σε εθελοντική βάση (χωρίς χρηματοδότηση) με πρωτοβουλία /
συμμετοχή της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στα δημοφιλέστατα Αντιρατσιστικά Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και της
Αθήνας, που αποτελούν σημαντικό πολιτιστικό γεγονός και στις δύο πόλεις. Κατά τη διάρκεια αυτών
των πολυπληθών Φεστιβάλ διένειμε εκατοντάδες φυλλάδια με τις θέσεις της για κρίσιμα ζητήματα
διακρίσεων. Τα μέλη της ομάδας της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχαν παρεμβαίνοντας σε κεντρικές ομιλίες
σε πολλές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των δύο Φεστιβάλ, και αφορούσαν
μετανάστες, πρόσφυγες, διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, κλπ. Σημαντική είναι η
παρουσία της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο GreenWave Festival, της εναλλάκτικής πράσινης γιορτής, που
διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή
φορέων και οργανώσεων από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
10η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα του 2011
Κάθε Δεκέμβριο η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργανώνει στην Αθήνα μια “Ετήσια Εθνικής Στρογγυλή Τράπεζα κατά
των Διακρίσεων”, στην οποία πανεπιστημιακοί, ΜΚΟ και εκπρόσωποι μεταναστευτικών κοινοτήτων
και μειονοτικών ομάδων έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν δημόσια με εκπροσώπους κρατικών
φορέων και με δημόσιους αξιωματούχους.
Ο πρωταρχικός στόχος των Στρογγυλών Τραπεζιών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συνίσταται στην εγκαινίαση και
τόνωση του διαλόγου γύρω από καινούρια ζητήματα που σχετίζονται όμως πάντοτε με ρατσισμό και
διακρίσεις. Τα Τραπέζια αυτά είναι ανοιχτά στη δημόσια διαβούλευση ανάμεσα σε όσο το δυνατόν
περισσότερους παράγοντες της κοινωνίας.
Η 10η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα 2011, με θέμα “Μετανάστες και Ρομά στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό
Σύστημα εν μέσω κρίσης”, έλαβε χώρα σε συνεργασία με το Goethe Institute Αθηνών με πλήθος
συμμετεχόντων στο ακροατήριο.
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Ετήσια Εθνική Έκθεση 2011 του Κέντρου ΑΝΤΙΓΟΝΗ για θέματα διακρίσεων
Με δική της πρωτοβουλία, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνέταξε την Ετήσια Εθνική Έκθεση 2011 για θέματα
διακρίσεων, βασισμένη σε αναλυτικές πληροφορίες που δόθηκαν από οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών καθώς και από ΜΜΕ ή δημόσιους φορείς.
Τέτοιες εθνικές εκθέσεις συντάσσονται από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανελλιπώς από το 2002.
Η συγκεκριμένη έκθεση απαρίθμησε συστηματικά τα διάφορα κρούσματα ρατσισμού, εθνικών /
φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετικής δυσανεξίας που έλαβαν χώρα καθόλη τη διάρκεια
του έτους σε ό,τι αφορά τους κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης,
της Ρατσιστικής Βίας, της Στέγασης και της Υγείας και Πρόνοιας.
Άλλες δράσεις
Ένας από τους βασικούς άξονες των δράσεων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η διοργάνωση άτυπων
κοινωνικών συναντήσεων με ψυχαγωγικό χαρακτήρα ανθρώπων που ανήκουν σε διάφορες
κοινωνικές, ηλικιακές και πολιτισμικές ομάδες (για παράδειγμα μουσικές βραδιές, βραδιές κουζίνας,
προβολές ταινιών κ.ά.). Αυτό γιατί η ΑΝΤΙΓΟΝΗ γνωρίζει ότι μόνο μέσω της διάδρασης, της
συνύπαρξης και της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, μπορούν να περιοριστούν οι στερεότυπες
αντιλήψεις και να γίνει ένα βήμα ουσίας προς την κατανόηση και την αποδοχή του άλλου χωρίς
καμία διάκριση με βάση τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το φύλο, το χρώμα, τη θρησκευτική
πεποίθηση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά.
Επίσης, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, συνεχίζει εδώ και χρόνια σε σταθερή βάση τη διοργάνωση και την
πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης με ομάδες
παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση όλων και στην καλλιέργεια
της ενσυναίσθησης σε θέματα ρατσισμού, κοινωνικού αποκλεισμού, οικολογίας, κοινωνικής
οικολογίας, ειρήνης και μη βίας.
Μια άλλη σημαντική δράση της οργάνωσης, που υποστηρίζεται κυρίως από τους εθελοντές της,
είναι η διδασκαλία ελληνικών και άλλων γλωσσών σε μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά κ.ά. Σήμερα,
στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ παραδίδονται μαθήματα ελληνικών σε ενήλικες πρόσφυγες, αγγλικών σε παιδιά
Ρομά και ιταλικών σε μετανάστες.
Επιπλέον, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει σταθερή παρουσία στον ξενώνα προσφύγων στη Θεσσαλονίκη,
διοργανώνοντας εβδομαδιαίες δραστηριότητες με τα παιδιά του ξενώνα (εκπαιδευτικές επισκέψεις,
καλλιτεχνικά εργαστήρια, συμμετοχή σε φεστιβάλ, κτλ).
Τέλος, η συμμετοχή της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε ευρωπαϊκά δίκτυα μη κυβερνητικών οργανώσεων όπως λ.χ.
τα δίκτυα ENAR, UNITED και Anna Lindh Foundation Network, συμβάλλει στην ανταλλαγή γνώσεων,
ιδεών και καλών πρακτικών, αλλά και στην υλοποίηση δράσεων από κοινού με άλλες ΜΚΟ. Μέσα
από τη συμμετοχή της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων, πρωτοβουλία που θέλει
να θέσει ως προτεραιότητα τον εθελοντισμό, και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, καθώς και στο
Παρατηρητήριο Κεντρικής Μακεδονίας, προκύπτουν ενδιαφέρουσες συνεργασίες ΜΚΟ και φορέων
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

