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1. Ενδιαφερθείτε 
Το πρώτο βήμα για μια αλλαγή είναι να γίνει καλύτερη ενημέρωση. Γι’ αυτό σας ενθαρρύνουμε να 
προβληματιστείτε, να ψάξετε για πληροφορίες και να κάνετε ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. Πιο κάτω 
παρουσιάζονται μερικοί τρόποι για τη δικιά σας βοήθεια. 
 

• Ψάξτε για όσες πηγές πληροφοριών μπορείτε. Γίνετε περίεργοι. Διαβάσατε ένα ενδιαφέρον άρθρο σε 
μια εφημερίδα; Συνεχίστε το ψάξιμο. Υπάρχουν πολύ περισσότερες πηγές πληροφοριών εκτός από 
αυτές που παρουσιάζονται στα κυρίαρχα ΜΜΕ. Οι οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρωπιστικά 
ζητήματα στη χώρα σας διαθέτουν αρκετές πληροφορίες. 
 

• Αντιδράστε όταν παρατηρείτε κάτι που υπονομεύει την αξιοπρέπεια κάποιου, ιδιαίτερα των θυμάτων 
των ένοπλων συγκρούσεων και των φυσικών καταστροφών. Αποδοκιμάστε εκφράσεις εχθρότητας, 
επιθετικότητας και ξενοφοβίας και αντιδράστε δημόσια χωρίς να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο. 
 

• Να είστε συμπονετικοί. Σταματήστε και προβληματιστείτε για το πώς μπορεί να αισθάνονται οι 
άνθρωποι που πλήττονται από μια ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σκεφτείτε τρόπους 
στήριξης που παρέχονται από τις τοπικές και διεθνείς οργανώσεις. Μην φοβάστε να ρωτήσετε τους 
δασκάλους σας, τους φίλους και την οικογένεια «Γιατί;», όσες φορές το χρειάζεστε. Προσπαθήστε να 
συνδέσετε μεμονωμένα γεγονότα με άλλα παγκόσμια θέματα (όπως η κλιματική αλλαγή, η οικονομική 
ανάπτυξη και οι ένοπλες συγκρούσεις).  

 
 

2. Ευαισθητοποιήστε  
 
Προγραμματίστε ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην καλύτερη 
ενημέρωση και την περισσότερη εμπλοκή των φίλων σας και των 
άλλων. 
 
• Πρώτον, βρείτε φίλους στο σχολείο ή την τοπική σας κοινότητα 

που μοιράζονται το ενδιαφέρον σας για το θέμα.  
 
• Προσδιορίστε έναν κατάλληλο ενήλικα για να σας υποστηρίξει. 

Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας εκπαιδευτικός, ένας συγγενής 
ή άλλος υπεύθυνος ενήλικας. Προσδιορίστε τυχόν διασυνδέσεις 
που μπορεί να έχετε με κοινοτικές ομάδες ή τοπικά μέσα 
ενημέρωσης. Θα μπορούσαν να είναι σε θέση να σας 
βοηθήσουν να μεταφέρετε τα μηνύματά σας προς τα έξω.  

 
• Να θυμάστε ότι η δράση σας δεν χρειάζεται να σας κοστίσει 

τίποτα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχετε μια καλή ιδέα 
και να συνεργαστείτε με μια ομάδα ανθρώπων που είναι 
παθιασμένοι με την αλλαγή των πραγμάτων. Εάν χρειάζεστε 
οικονομική υποστήριξη, μπορείτε πάντα να τη ζητήσετε από το 
σχολείο σας ή τις τοπικές επιχειρήσεις. Μιλήστε με έναν 
υπεύθυνο ενήλικα για να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε τους 
σχετικούς ανθρώπους.  
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3. Προγραμματιστείτε 
 
Αν είστε ήδη σε μια ομάδα ανάληψης δράσης, θα πρέπει τώρα να αποφασίσετε για το είδος της δράσης σας. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να εμπλακείτε. Ακολουθούν μερικές ιδέες: 
 
• Θα μπορούσατε να δημιουργηθήσετε μια ομάδα βιβλίου, όπου να μπορείτε να συζητάτε βιβλία που 

τονίζουν τις επιπτώσεις της ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, το 
βιβλίο Με τους Σύριους κατά τη Διαφυγή τους προς την Ευρώπη, του Γερμανού δημοσιογράφου 
Wolfgang Bauer, έχει μεταφραστεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.   
Θα μπορούσατε να διοργανώσετε μια βραδιά ταινίας και να κάνετε μια συζήτηση σχετικά με το τι έχετε 
δει. Για παράδειγμα, η UNICEF έχει δημιουργήσει τρεις σύντομες ταινίες κινουμένων σχεδίων που 
ονομάζονται «Παραμύθια για την Αδικία» [‘Unfairy Tales’], για τις επιπτώσεις της συριακής 
σύγκρουσης στα παιδιά.   

- Ο Malak και η βάρκα:  https://www.youtube.com/watch?v=2UMjSZaMY2Y (1’57’’).   
- Ο Ivine και το μαξιλάρι:  https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo (2’35’’).   
- Ο Μουσταφά πάει περίπατο:  https://www.youtube.com/watch?v=2mfkYtZkPVQ (2’15’’).  

 
• Θα μπορούσατε να οργανώσετε έναν έρανο για συγκέντρωση χρημάτων για την υποστήριξη μιας 

τοπικής ή διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης που εργάζεται για την παροχή βοήθειας σε χώρες που 
πλήττονται από μια ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

 
• Θα μπορούσατε να βρείτε μια δραστηριότητα ή ένα παιχνίδι που θα σας βοηθούσε να μάθετε 

περισσότερα σχετικά με το θέμα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια έκδοση της Oxfam ‘Vulnerability Game’ 
(στα αγγλικά), που σας τοποθετεί στο ρόλο ενός εργαζόμενου σε μια ανθρωπιστική οργάνωση, στον 
ακόλουθο πόρο για τα σχολεία:  http://www.oxfam.org.uk/education/resources/south-sudan.  

 
 

4. Ενδιαφερθείτε  
 
Δεν έχει σημασία αν ζείτε σε μια μεγάλη ή μικρή πόλη, αν είστε 13 ή 17, γιατί εξακολουθείτε να έχετε την 
ευθύνη για τον κόσμο που ζείτε και μπορείτε να επηρεάζετε τις αποφάσεις των πολιτικών. Υπάρχουν 
πολλές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε. 
 
• Εάν περνάτε χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράστε τη γνώμη σας σχετικά με τις 

ανθρωπιστικές έκτακτες ανάγκες, μοιραστείτε και σχολιάστε άρθρα. Βεβαιωθείτε ότι θα είστε 
ασφαλείς στο διαδίκτυο.  

 
• Ετοιμάστε μια αναφορά για να δείξετε την αλληλεγγύη στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τις συγκρούσεις και τις καταστροφές και κάνετε έκκληση για δράση. Παραδώστε την 
στις τοπικές αρχές, στα μέλη του Κοινοβουλίου ή στα μέλη των εταιρικών φορέων διακυβέρνησης. 
Μπορείτε να βρείτε πολλά πρότυπα στο διαδίκτυο που θα σας βοηθήσουν να βάλετε τις σκέψεις σας 
σε επίσημη γλώσσα.  

 
• Εργαστείτε με τους φίλους σας για να γράψετε ένα άρθρο ή να κάνετε μια ταινία για τα είδη 

ανθρωπιστικής βοήθειας που χρειάζονται ή/ και παρέχονται σε χώρες που πλήττονται από 
καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης.   

• Δείξετε στους άλλους ότι οι νέοι άνθρωποι ανησυχούν για τα θέματα αυτά.  
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Άλλοι τρόποι για να εμπλακείτε:  
• Η Καμπάνια για τη Συρία:  https://thesyriacampaign.org/.  

 
• Νέοι πρωτοπόροι στην αντιμετώπιση καταστροφών. Οι 

εθελοντές που ανοικοδομούν κατεστραμμένες υποδομές μετά 
από φυσικές καταστροφές:  https://ypdr.org.  

 
•  Τα παιδιά της UNICEF σε κίνηση: «Τι μπορώ να κάνω;»:  

http://www.unicef.org/  
emergencies/childrenonthemove/90514_90528.html.  
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