Έγγραφο προβληματισμού
ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΙΧΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, εξέφρασε τη
λύπη του ήδη από τις 3 Οκτωβρίου 2017 για τα «νέα τείχη της απογοήτευσης και της οργής» και έκανε
έκκληση: «Πρέπει να κατεδαφίσουμε τα τείχη της αποξένωσης».
Στο πλαίσιο του προγράμματος μνήμης ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΙΧΗ διεξήχθησαν συζητήσεις ανάμεσα σε
εκπροσώπους από τον χώρο της πολιτικής και της εκπαίδευσης από κοινού με πολίτες, άντρες και
γυναίκες, όλων των ηλικιών στις πόλεις Λύνεμπουργκ, Ιένα, Αθήνα - Κηφισιά, Πλέβεν και Μέχελεν.
Στα επονομαζόμενα ΝΕΑ ΤΕΙΧΗ σε κάθε χώρα και στην Ευρώπη συμπεριλαμβάνονται:
-

ο φόβος για τη διαφορετικότητα και η ξενοφοβία
ο αυξανόμενος αριθμός πολιτών με ακροδεξιά φρονήματα
ο αποκλεισμός
η έλλειψη εμπιστοσύνης στην πολιτική και στα κόμματα
ο αποπροσανατολισμός
οι μη διαδεδομένες αλλαγές της δεκαετίας του ΄90
η δημοκρατική στροφή
η επίθεση στην ελευθερία του τύπου
οι ακατανόητες πολιτικές λιτότητας σε κάποιες χώρες
το άλυτο συνταξιοδοτικό ζήτημα σε τμήματα της Ευρώπης

Αυτά τα ΝΕΑ ΤΕΙΧΗ μπορούν να ονομαστούν και τείχη του φόβου, της απογοήτευσης και της οργής. Η
ιστορία έχει δείξει ότι τα τείχη χωρίζουν και αποξενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, φυσικά και
συμβολικά. Και μας μαθαίνει ότι οι συγκρούσεις που κρύβονται από πίσω, πίσω από αυτό το τείχος/
αυτά τα τείχη, συσσωρεύονται και δεν αντιμετωπίζονται.
Οι εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής και της εκπαίδευσης, αλλά και οι συμμετέχοντες πολίτες,
διαμόρφωσαν από κοινού τις παρακάτω προτάσεις για την υπέρβαση των νέων τειχών σε κάθε χώρα:
-

δημοκρατική εκπαίδευση
κριτικός προβληματισμός και ταξινόμηση πληροφοριών (παράδειγμα τα fake news)
εκπαίδευση υπεύθυνων πολιτών (κριτική ικανότητα, προσωπική άποψη)
χρειάζονται «εικόνες-οράματα» από την ΕΥΡΩΠΗ
ανάπτυξη της ανεκτικότητας
τα ΜΜΕ οφείλουν να αντιληφθούν και να πάρουν στα σοβαρά την ευθύνη τους
σεβασμός και ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ενημέρωση για το ρατσισμό – αντιμετώπιση του λαϊκισμού
ενίσχυση των σχολικών μαθημάτων της ιστορίας και της πολιτικής αγωγής – πολιτική
αντιπαράθεση με νεαρούς πολίτες
η μνήμη της ιστορίας πρέπει να διδάσκεται διαθεματικά από το δημοτικό (ιστορία, θρησκεία,
αξία και κανόνες, κλπ)
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Για να υπερβούμε αυτά τα ΝΕΑ ΤΕΙΧΗ χρειάζεται ολόκληρη η Ευρώπη, χρειάζεται η ανταλλαγή, η οποία
συμβάλλει στη διεθνικότητα και προωθεί την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Οι εθνικισμοί δεν βοηθούν πολύ σε
αυτή την περίπτωση. Πρόκειται για μια ενιαία Ευρώπη, η οποία αντιλαμβάνεται αυτά τα τείχη ως
πρόκληση και τα καταπολεμά.
Μπορούμε και πρέπει να διδαχθούμε από την ιστορία. Τα τείχη πρέπει να πέσουν. Γι’ αυτό το λόγο είναι
τόσο σημαντικά αυτά τα προγράμματα για και με τους πολίτες.

Συντονισμός: Miteinander in Europa e.V.
Wandfärberstr.8
21335 Lüneburg, Deutschland
www.miteinander-in-europa.eu

Εταίροι:

EDUCOMMART
από την Ελλάδα
www.educommart.org

Lernwerkstatt Europa e.V.
από τη Βουλγαρία
www.lernwerkstatt-bg.eu

Recht in Europa e.V.
από τη Γερμανία
www.recht-in-europa.eu/

Sambucusforum vwz.
από το Βέλγιο
www.sambucusforum.be
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