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6-27 Ιουνίου 2022



282 U-Reporters συμμετείχαν στη
δημοσκόπηση.

 
68 είναι πρόσφυγες ή μετανάστες.

 

To 53% προέρχεται από την Αττική.

 Το 52% είναι 15-19 χρονών. 

Το 56% είναι κορίτσια.

 Το προφίλ των U-Reporters

Viber -   59% 

Facebook -   30% 

Whatsapp - 12% 

Οι χρήστες χρησιμοποίησαν τα εξής μέσα:



Αποτελέσματα Δημοσκόπησης



Πιστεύεις ότι η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών είναι σημαντική για την
κοινωνία;



Τι έχεις κερδίσει από την επαφή σου με ανθρώπους από διαφορετικούς
πολιτισμούς;



Θεωρείς σημαντική την ένταξη στην κοινωνία;



Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για την ένταξή σου στην
Ελληνική κοινωνία;



Ποια πρωτοβουλία πιστεύεις ότι θα ήταν πιο αποτελεσματική για τη
διευκόλυνση της ένταξης των νέων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία;



Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για να γίνει η Ελλάδα ένα πιο φιλόξενο μέρος για
τους πρόσφυγες ή μετανάστες που έρχονται στη χώρα μας;

«Να αφήσουμε στην άκρη τον φόβο του διαφορετικού και να
αρχίσουμε να συναισθανόμαστε περισσότερο το τί θα πει να
πρέπει να φύγεις από τον τόπο που μεγάλωσες χωρίς να το

αποφασίσεις, έχοντας μονάχα προορισμό την ελπίδα για μια
καλύτερη ζωή. Γιατί αύριο μπορεί να είμαστε εμείς που θα

χρειαστεί να φύγουμε χωρίς επιλογή.»       
                                                                                                                             

U-Reporter 18 χρονών, Βόλος

«[…]να βρούμε κοινά ενδιαφέροντα με όσους
μετανάστες και πρόσφυγες έρχονται στην χώρα
και να τους δείξουμε μέρη όπου θα αισθάνονται

ασφαλείς και χαρούμενοι.»   
                                                                                                                               

U-Reporter 18 χρονών, Εορδαία

«[…] να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι σε όλες τις
γειτονιές όπου οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα

μπορούν να συμμετέχουν στην τοπική κοινωνία και να
συνεισφέρουν με τον δικό τους τρόπο.»    

                                                                                                                               
U-Reporter 25 χρονών, Αθήνα 

«Οι νέοι πρέπει να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε
θέματα διακρίσεων και διαφορετικότητας.»     

                                                                                                                
U-Reporter, 17 χρονών, Ιωάννινα



Τι σημαίνει για σένα αμοιβαία φροντίδα;



 
Τι σημαίνει για σένα αμοιβαία φροντίδα;

«Οι άνθρωποι να κάνουν χαρούμενοι ο ένας τον άλλον. Να
πιστεύουμε στην ομορφιά της ψυχής και να την ενσαρκωνουμε
στις πράξεις μας κάθε μέρα.Να βοηθούμε ο ένας τον άλλον και

να μην σταματήσουμε να αγωνιζομαστε για όλα αυτά που
έχουν πραγματική σημασία παρά τις δυσκολίες και τα

εμπόδια.»
 

U-Reporter, 16 χρονών, Πυλαία-Χορτιάτης

«[...] να φροντίζεις κάποιον χωρίς να περιμένεις
να σε φροντίσουν και εκείνοι και χωρίς να το

κάνεις επειδή είσαι αναγκασμένος, αλλά επειδή
θέλεις να βοηθήσεις.»

 
U-Reporter, 14 χρονών, Λευκάδα

«Όταν φροντίζεις κάποιον αδύναμο και αυτός αρχίζει να
γίνεται ανεξάρτητος,ώσπου τελικά,μετά από καιρό,η

φροντίδα που του έδωσες τότε σου επιστρέφεται σαν
αμοιβή από τον ίδιο που είναι πλέον πιο δυνατός.»

 
U-Reporter, 13 χρονών, Αθήνα 

«Σημαίνει προσπάθεια για επούλωση των πληγών του
συνανθρώπου. Σημαίνει αλληλοκατανόηση. Στήριξη.

Έκφραση ανιδιοτελούς αγάπης.»
 

U-Reporter, 16 χρονών, Λάρισα
 






