Η καμπάνια«Ο ρατσισμός δεν έχει θέση εδώ»δημιουργήθηκε από το έργο «REVERT
project: Resilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public Transport» το
οποίο στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της ξενοφοβίας και
του ρατσισμού στο πλαίσιο των δημόσιων μεταφορών και υλοποιείται από το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης - Εργαστήριο Ψυχολογίας Επικοινωνίας & Μέσων, τον Οργανισμό
Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ), την ΑΜΚΕ Συν-ειρμός, την ΜΚΟ Almasar και
τη συμβουλευτική εταιρεία CMT Prooptiki, μας καλεί να συμβάλλουμε ενεργά στην
αντιμετώπιση του φαινομένου της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στις δημόσιες
συγκοινωνίες, προωθώντας την αλληλεγγύη και την ειρηνική συνύπαρξη όλων των
επιβατών.
Επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση του επιβατικού κοινού, η
καμπάνια«Ο ρατσισμός δεν έχει θέση εδώ» ενθαρρύνει όλους μας - μάρτυρες και
θύματα ρατσιστικών περιστατικών - να ενεργοποιηθούμε, να βοηθήσουμε και να
αντιμετωπίσουμε κάθε μορφή ρατσιστικής βίας, καταγράφοντας ρατσιστικά

περιστατικά τα οποία διαδραματίστηκαν μέσα σε λεωφορεία και τρόλεϊ, καθώς η
ανάγκη καταγραφής τους στις αρμόδιες αρχές, θεωρείται απαραίτητη για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου και τη λήψη σχετικών μέτρων ή
ενεργειών.
Μέσα από δύο διαφορετικά γραφήματα, ένα που απευθύνεται σε μάρτυρες
ρατσιστικών περιστατικών και ένα σε μετανάστες και πρόσφυγες, παρέχονται απλές
πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική αντίδραση απέναντι στη ρατσιστική και
ξενοφοβική συμπεριφορά. Το πρώτο γράφημα είναι στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, ενώ
το δεύτερο, που απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες, είναι στα Αγγλικά,
Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί και Ουρντού προκειμένου να είναι κατανοητό από όσο το
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο δράσης της καμπάνιας, στην περίπτωση που κάποιος γίνει
μάρτυρας ή/και θύμα ρατσιστικού συμβάντος, προτείνεται να ακολουθήσει το τρίπτυχο
«Πλησίασε – Βοήθησε – Δράσε» λαμβάνοντας υπόψιν του και την δική του
ασφάλεια:

«Πλησίασε – Βοήθησε– Δράσε»
Πλησίασε το θύμα &
Προσπάθησε να το καθησυχάσεις

Παρέμεινε ψύχραιμος

Αγνόησε το θύτη

Ζήτα βοήθεια από άλλους επιβάτες

Κάλεσε το 11414

Κάλεσε το 11414

Μοιράσου την εμπειρία εδώ: www.revertproject.eu
Η καμπάνια θα ξεκινήσει 1η Δεκεμβρίου 2020, θα έχει διάρκεια 2 μήνες και θα
πραγματοποιείται σε γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που εξυπηρετούν περιοχές με
μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών και προσφύγων. Εκτός από τις αφίσες μέσα στα
οχήματα, τα βασικά μηνύματα της καμπάνιας θα προβάλλονται και διαδικτυακά μέσα
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η καμπάνια υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου REVERT που συγχρηματοδοτείται από
το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-2020)» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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