σημειωματάριο
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σημειώσεις για την αλλαγή

Υποθέσεις για την κοινωνική αλλαγή,
οι οργανώσεις μας και εμείς
Πώς συμβαίνουν άραγε οι κοινωνικές αλλαγές;

Σταδιακά, μέσα από μικρούς μετασχηματισμούς κοινωνικών
σχέσεων, αξιών και πολιτικών;
Δραματικά, μέσα από γεγονότα που καταλύουν τις υπάρχουσες
δυναμικές και γεννούν νέες;
Όλες και όλοι κουβαλάμε περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά τις πεποιθήσεις και τις υποθέσεις μας για το
πώς συμβαίνουν οι κοινωνικές αλλαγές. Πεποιθήσεις που έχουν διαμορφωθεί σε αναλογία με το
πολιτικοκοινωνικό υπόβαθρο στο οποίο μεγαλώσαμε, με τις επιτυχημένες ή τις αποτυχημένες
προσπάθειες αλλαγής στις οποίες έχουμε συμμετάσχει, τα διαβάσματά μας κ.ά.

Συχνά στις οργανώσεις μας δεν
έχουμε τον χρόνο ή τον χώρο να
συζητήσουμε
αυτές
τις
πεποιθήσεις – πόσο μάλλον να
ψάξουμε για εμπεριστατωμένα
στοιχεία που να στηρίζουν τη
μία ή την άλλη διαδρομή προς
την αλλαγή. Αυτό δημιουργεί
δύο πιθανά θέματα:

α) Σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να βιώνουμε δυσφορία γιατί οι
προσεγγίσεις της οργάνωσής μας αποκλίνουν από τα δικά μας
«πιστεύω» για το πώς θα έρθει η αλλαγή. Σε διαπροσωπικό
επίπεδο μπορεί να διαφωνούμε με συναδέλφους/ισσες επί
προτεινόμενων δράσεων γιατί οι Θεωρίες Αλλαγής μας ξεκινούν
από διαφορετικές αφετηρίες.
β) Στο επίπεδο της οργάνωσης μπορεί να δυσκολευόμαστε να
φανταστούμε ή να δοκιμάσουμε νέους τρόπους αλλαγής γιατί η
οργανωσιακή μας κουλτούρα –ή η ευρύτερη κουλτούρα της
κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα– προκρίνει κάποιες
προσεγγίσεις της αλλαγής και αποφεύγει ή αγνοεί άλλες.

Να αναστοχαστούμε συλλογικά με την ομάδα μας πάνω στις πεποιθήσεις μας για το πώς συμβαίνουν οι
αλλαγές και το πώς αυτές έχουν διαμορφωθεί μέσα από κοινές ή άλλες εμπειρίες.
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μπορούμε
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Να προκαλούμε την ομάδα μας να σκεφτεί πέρα από τις συνήθεις πρακτικές και μονοπάτια αλλαγής που
ακολουθεί συνήθως. Ένα πείραμα σκέψης που δοκιμάζουμε στη Διεθνή Αμνηστία είναι το εξής:
Όταν ξεκινάμε να στήνουμε τη Θεωρία Αλλαγής για μια καμπάνια (π.χ. για να πετύχουμε την αλλαγή του νομικού
πλαισίου για τις αμβλώσεις στην Ιρλανδία), ρωτάμε:
Ποιος θα ήταν ο λιγότερο «αμνηστιακός» τρόπος να το προσπαθήσουμε αυτό;
Τι μονοπάτια θα ακολουθούσε μια πολύ διαφορετική από μας οργάνωση;
Τι μονοπάτια ακολουθούν οι εχθροί μας (στην προκειμένη περίπτωση το κίνημα κατά του
δικαιώματος στην επιλογή);
Να εξασκηθούμε στο να σχεδιάζουμε δομημένες και αναλυτικές Θεωρίες Αλλαγής, βασισμένες στην ανάλυση
προηγούμενων εμπειριών, τωρινών συγκυριών και μελλοντικών τάσεων.

Θεωρία της Αλλαγής (ToC)
Η Θεωρία της
Αλλαγής, εκτός από
έννοια, είναι και ένα
εργαλείο που
χρησιμοποιούν (και
προσαρμόζουν στις
ανάγκες τους) πολλές
οργανώσεις της
κοινωνίας των
πολιτών

Μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά:
Επικοινωνιακά: Mας βοηθά να πούμε την ιστορία για το πώς θα συμβεί η αλλαγή που
θέλουμε και να εμπνεύσουμε και άλλους/ες να μας ακολουθήσουν ή να βρούμε κοινούς
τόπους συνεργειών με άλλες ομάδες
Στρατηγικά: Mας υποστηρίζει να εντοπίσουμε και να χαρτογραφήσουμε τις ενδιάμεσες
ή τις μεσοπρόθεσμες αλλαγές που πρέπει να συμβούν για να ακολουθήσει η μεγαλύτερη
αλλαγή που οραματιζόμαστε.
Πρακτικά/επιχειρησιακά: Μας στηρίζει να επιλέξουμε τις στοχευμένες παρεμβάσεις
που εμείς θα κάνουμε για να επηρεάσουμε/δημιουργήσουμε τις αναγκαίες συνθήκες/
προϋποθέσεις για την αλλαγή.
* Μας καλεί να τεστάρουμε σε κάθε βήμα τις πεποιθήσεις
και τις υποθέσεις μας ώστε να στήσουμε ενα όσο γίνεται
εμπεριστατωμένο σχέδιο παρέμβασης!

3 ερωτήσεις για να
σκιαγραφήσουμε μια Θεωρία
Αλλαγής
Η Θεωρία της Αλλαγής
είναι εργαλείο που
χαρτογραφεί ένα
μονοπάτι αλυσιδωτών
και
αλληλοσχετιζόμενων
αλλαγών και
παρεμβάσεων που
δύνανται να
οδηγήσουν σε μια
μεγαλύτερη αλλαγή

1. Ξεκινάμε από τον τελικό στόχο: Ποια είναι η αλλαγή που
θέλουμε να δούμε (βλ. Χάρτη Διεκδίκησης Αλλαγής, Ίχνος 1);
2. Κινούμαστε προς τα πίσω: Ποιες ενδιάμεσες
αλλαγές πρέπει να συμβούν για να φτάσουμε
στον
τελικό
στόχο;
Ποιες
είναι
οι
προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργηθούν;
! εδώ σκεφτόμαστε τις
παρεμβάσεις που μπορούμε να
κάνουμε για να μετατοπίσουμε
τον δημόσιο λόγο, να
εξασφαλίσουμε την υποστήριξη
των συγκεκριμένων φορέων κ.λπ.

! εδώ σκεφτόμαστε σε όλα τα
επίπεδα αλλαγής: συνειδήσεις,
δημόσιος λόγος, θεσμικό
πλαίσιο, στάση συγκεκριμένων
φορέων ή ομάδων, τεχνολογικές
υποδομές

3. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να
δημιουργήσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις;

Σε κάθε βήμα ρωτάμε: Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτή η
ενδιάμεση αλλαγή θα οδηγήσει στη μεγαλύτερη; Τι μας κάνει να
πιστεύουμε ότι αυτή η παρέμβαση θα συμβάλει στην αλλαγή;
Φροντίζουμε οι επιλογές μας να είναι βασισμένες όσο γίνεται σε
μια σθεναρή ανάλυση της συγκυρίας και των δυνατοτήτων μας.
Θυμόμαστε ότι καμία διαδικασία αλλαγής δεν είναι γραμμική ούτε
μπορεί να προβλεφθεί. Υπάρχουν πάντα πισωγυρίσματα κι ένα
τεράστιο πεδίο δυναμικών και διεργασιών που δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε ή να ελέγξουμε. Η Θεωρία της Αλλαγής μπορεί μόνο να
μας βοηθήσει να δράσουμε πιο συστηματικά.
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σημειώσεις για τη συνηγορία

Ίσως να μην ήταν υπερβολικό
αν λέγαμε ότι οι ορισμοί της
συνηγορίας είναι τόσο πολλοί
όσες και οι ομάδες που την
ασκούν. Σε μια τέτοια συνθήκη
είναι εύλογο να
αναρωτιόμαστε εάν μπορούμε
όντως να ορίσουμε τελικά τη
συνηγορία.

Ας ξεκινήσουμε όμως από
την αρχή: Τόσο στα ελληνικά
όσο και στα λατινικά
(advocare), ο όρος δηλώνει
το άτομο που μιλά υπέρ ή εκ
μέρους κάποιου ατόμου ως
μάρτυρας ή συνήγορος. Στα
ελληνικά παρατίθεται και
μια δεύτερη ερμηνεία, η
θερμή υποστήριξη ενός
προσώπου ή μιας υπόθεσης.

Και πράγματι, στη
σύγχρονη πολύπλοκη
πραγματικότητά μας, η
συνηγορία δεν
ταυτίζεται
αποκλειστικά με τα
νομικά ζητήματα.

Έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας για την πρόσληψη της έννοιας της συνηγορίας...
α. δεν μπορεί να υπάρξει συνηγορία που να μη σχετίζεται με συγκεκριμένα
ερευνητικά αποτελέσματα
β. η συμμετοχή στις δράσεις συνηγορίας όσο το δυνατόν περισσότερων
μελών μιας οργάνωσης είναι κρίσιμο ζητούμενο

...και σκιαγράφησε δύο βασικές τάσεις
που μαρτυρούν ότι αναζητούμε
τρόπους βελτίωσης και συνθετικών
λύσεων:

...κατέγραψε
συμφωνία ως προς
το ότι:

α. Η συνηγορία ως άμεση και συστηματική ενασχόληση με τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
β. Η συνηγορία ως ευρεία πρακτική επιρροής και παρεμβάσεων
με σκοπό την αλλαγή, που περιλαμβάνει τις εκστρατείες ή
περιλαμβάνεται σε αυτές.

Οι πολλοί και διάφοροι ορισμοί της συνηγορίας
στην πραγματικότητα δεν είναι αντιπαραθετικοί
μεταξύ τους, αλλά μάλλον καθένας αναδεικνύει μια
διαφορετική σκοπιά.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, όλοι έχουν ένα κοινό
κέντρο: την έννοια της φωνής
ΜΙΛΩ - ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ - ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ

Θεωρία Αλλαγής και στρατηγική συνηγορία
Μόνο εντός μιας ευρύτερης
ανάλυσης για το πώς θα
έρθει η κοινωνική αλλαγή
στον δικό μας συγκεκριμένο
χώρο, χρόνο και πρόβλημα,
μπορούμε να επιλέξουμε και
να σχεδιάσουμε στρατηγικές
παρεμβάσεις συνηγορίας.

Ποια/ος θα ασκήσει συνηγορία;

Δηλαδή
να δούμε

Τι τακτική θα ακολουθήσουμε;
Τι είδους αιτίες και λύσεις θα
περιγράψουμε;
Προς ποιους/ες θα ασκηθεί
συνηγορία;

Ποια/ος ασκεί
συνηγορία;

Συνηγορία υπέρ των πληττόμενων ομάδων

• Υλοποιείται από άτομα και οργανισμούς που δεν επηρεάζονται άμεσα από το πρόβλημα, όπως τα μέλη
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
• Αυτού του είδους η συνηγορία ενδέχεται να είναι αναγκαία σε περιπτώσεις που οι πληττόμενες κοινότητες δεν
μπορούν να μιλήσουν λόγω ευαλωτότητας, κινδύνου για την ακεραιότητά τους και φόβου. Είναι επίσης λειτουργική
όταν η συνηγορία χρειάζεται να υλοποιηθεί σε κέντρα λήψης αποφάσεων που βρίσκονται πολύ μακριά από τις
πληττόμενες κοινότητες ή που η συμμετοχή σε αυτά απαιτείται να είναι δι’ αντιπροσώπου (π.χ. διεθνείς οργανισμοί).
• Αυτός ο τρόπος συνηγορίας, παρότι συχνά παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων,
δύσκολα διασφαλίζει ότι οι επιθυμίες και οι απόψεις των πληττόμενων ομάδων εκπροσωπούνται με τον τρόπο που θα
ήθελαν.
• Επιπλέον, περιορίζει τις δυνατότητες ευρύτερης κινητοποίησης κοινωνικών ομάδων και άρα της ενδυνάμωσής
τους.

Ποια/ος ασκεί
συνηγορία;

Συνηγορία με τις πληττόμενες ομάδες

• Υλοποιείται συλλογικά μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων και άλλων που δεν επηρεάζονται άμεσα,
συμπεριλαμβανομένων των μελών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
• Η προσέγγιση αυτή είναι χρήσιμη όταν οι συμβαλλόμενες ομάδες υποστηρίζουν τα ίδια ή παρόμοια αιτήματα και
δεσμεύονται αμοιβαία σε μια κοινή διεκδίκηση.
• Το πλεονέκτημα είναι ότι συνδέει τα δίκαια αιτήματα των πληττόμενων με την εμπειρία και την εξειδίκευση των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, την ίδια στιγμή που πολλαπλασιάζει τον αριθμό όσων υλοποιούν δράσεις
συνηγορίας.
• Το μειονέκτημα είναι ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας ανισότιμης συνεργασίας, όπου οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών και τα μη πληττόμενα μέλη τους θα κυριαρχούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση, ειδικά στον βαθμό που
διαθέτουν περισσότερους πόρους και τεχνογνωσία από τα πληττόμενα άτομα.

Ποια/ος ασκεί
συνηγορία;

Συνηγορία από τις πληττόμενες ομάδες

• Σε αυτή την περίπτωση, τον σχεδιασμό και τις δράσεις συνηγορίας τα αναλαμβάνουν οι ίδιες οι άμεσα
ενδιαφερόμενες ομάδες για λογαριασμό τους. Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και
τα μέλη τους μπορούν να συνεισφέρουν σε θέματα βελτίωσης δεξιοτήτων, στην παροχή τεχνογνωσίας και υλικοτεχνικής
υποδομής.
• Η προσέγγιση αυτή είναι αποτελεσματική στις περιπτώσεις που οι πληττόμενες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να
υπερασπιστούν τον εαυτό τους χωρίς να κινδυνεύουν, και επίσης είναι αρκούντως ενδυναμωμένες ώστε να μιλήσουν
ελεύθερα και να επιδιώξουν ευρύτερη κοινωνική κινητοποίηση.
• Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν οι ίδιες οι ομάδες να ελέγξουν πώς θα παρουσιάσουν τα αιτήματά τους και ποια
διαδικασία περιγραφής και υπεράσπισής τους θα ακολουθηθεί, λαμβάνοντας την ευθύνη των ενδεχόμενων
συμβιβασμών.
• Το μειονέκτημα είναι η συνήθως περιορισμένη πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τους υπευθύνους
χάραξης πολιτικής.

Τι τακτική θα
ακολουθήσουμε;
• στοχεύει να επηρεάσει άμεσα τους κρατικούς φορείς χάραξης πολιτικής

Μπορούμε
να
επιλέξουμε
μια
συνηγορία
που θα

• στοχεύει στην αλλαγή της στάσης και στη γενικότερη ευαισθητοποίηση, ως εκ τούτου
στην έμμεση πίεση προς τους θεσμούς
• αναλαμβάνει τόνο καταγγελτικό και αποκαλυπτικό του υφιστάμενου προβλήματος,
έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό
• επιλέγει λιγότερο επιθετικό και περισσότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα παρέμβασης
• διενεργείται από εξειδικευμένους επιστήμονες
• υλοποιείται συλλογικά, από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας που κινητοποιείται
• είναι μακροπρόθεσμη, διατηρώντας έναν ρόλο εποπτείας διεθνών ή εθνικών θεσμών
• είναι ορισμένης διάρκειας και θα ολοκληρώνεται με την επίτευξη του ορισμένου
στόχου

Τι είδους αιτίες και λύσεις θα
περιγράψουμε;

α) άμεσες αιτίες
Ίσως η πιο κομβική πλευρά της
συνηγορίας είναι εκείνη που
απαντά στην ερώτηση «Γιατί;»,
ορίζοντας έτσι και το «ποιος/
ποια» και το «πώς».

β) υποκείμενες αιτίες
βρίσκονται στη βάση των άμεσων αιτιών, και
χρειάζονται κάποια εμβάθυνση για να
εντοπιστούν

γ) ριζικές/συστημικές αιτίες
σε αυτές μπορούν να αναχθούν μια σειρά
ομοειδών προβλημάτων, σε μια
αφαιρετική και μακροχρόνιας σκοπιάς
προσέγγιση

Προς ποιους/ες θα ασκηθεί
συνηγορία;
• κυβερνητικοί αξιωματούχοι
• εκλεγμένοι εκπρόσωποι
• κρατικές υπηρεσίες και θεσμοί
• διακυβερνητικοί οργανισμοί
• εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί
• κρατικοί αξιωματούχοι
• μη κρατικά ιδρύματα
• εταιρείες και ιδιωτικοί φορείς
• ΜΜΕ
• άτομα με επιρροή
• ομάδες πολιτών

Εργαλειοθήκη!

Εδώ φιλοξενούνται εργαλεία
προσέγγισης της συνηγορίας, τα
οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις
εύκολα, γρήγορα και ευχάριστα
από κοινού με τους συναδέλφους
και τις συναδέλφισσές σου
προκειμένου να μοιραστείς μαζί
τους τη συζήτηση και τους
προβληματισμούς του
επιμορφωτικού μας
προγράμματος.

Κουίζ

Πώς συμβαίνουν οι
αλλαγές; Μοιράσου τις
παρακάτω δηλώσεις με
τις συναδέλφισσες/ους
σου και ζήτα τους να
κυκλώσουν/επιλέξουν:

α) Τις τρεις προτάσεις για το πώς συμβαίνουν οι
αλλαγές με τις οποίες συμφωνούν περισσότερο.
β) Τις τρεις προτάσεις για το πώς συμβαίνουν οι
αλλαγές που συνάδουν περισσότερο με τον τρόπο
παρέμβασης της οργάνωσης/ομάδας σας
*Εναλλακτικά, μπορούμε να παίξουμε το κουίζ ως κινουμενο παιχνίδι:
Διαβάζουμε κάθε πρόταση και ζητάμε από την ομάδα να πάρει θέση μέσα στο
δωμάτιο. Η μία άκρη του δωματίου αντιστοιχεί στην επιλογή «συμφωνώ
πολύ», η άλλη άκρη στην επιλογή «διαφωνώ πολύ». Όταν όλες/οι λάβουν
θέσεις, αιτιολογούν την επιλογή τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης,
υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής γνώμης, άρα και αλλαγής θέσης μέσα στο
δωμάτιο αλλά... και στη ζωή!

Οι αλλαγές
συμβαίνουν όταν...
συνειδήσεις

Μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων αλλάζει τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά της

στον δρόμο

Πλατιά κομμάτια της κοινωνίας βγαίνουν στον δρόμο να τις διεκδικήσουν

δημοκρατικές διαδικασίες

Μέσα από θεσμικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (π.χ. τοπικές ή εθνικές
εκλογές, δημοτικά συμβούλια) εγκαθιδρύονται ή καταργούνται πολιτικές

καλό παράδειγμα

Μια επιτυχημένη εναλλακτική ή καινοτομία δημιουργείται σε μικρή κλίμακα,
δίνοντας έμπνευση και γνώση για πολλαπλασιασμό της

κίνητρα

Θεσμοί ή/και άτομα που έχουν την εξουσία αναγκάζονται ή επιλέγουν να
αλλάξουν πολιτικές λόγω πειθούς, πίεσης ή απειλής

Οι αλλαγές
συμβαίνουν όταν...
τεχνολογία

Νέα τεχνολογικά μοντέλα δημιουργούν τις συνθήκες για αλλαγή των τρόπων
επικοινωνίας, παρέμβασης, διακυβέρνησης

δίκτυα

Άτομα με παρόμοιες πεποιθήσεις και οράματα βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά
εντός και εκτός των θεσμών και προωθούν –οργανωμένα ή μη– μια κοινή
κατεύθυνση αλλαγής

ηγέτες

Άτομα με χαρισματικές προσωπικότητες εμπνέουν ή επηρεάζουν και άλλα
άτομα να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους ή τις πεποιθήσεις τους

δημόσιος λόγος

Μέσω της διαμόρφωσης της δημόσιας αντιπαράθεσης, κάποιες λύσεις
αναδεικνύονται περισσότερο κατάλληλες ή αποδεκτές από άλλες

ανυπακοή / μη συνεργασία

Μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων δημιουργεί επαρκή δυσλειτουργία σε
καθημερινά συστήματα ή υποδομές, αναγκάζοντάς τα να προσαρμοστούν

Παζλ
ορισμών

Εάν στην ομάδα μας επιθυμούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, αλλά και τον
προβληματισμό, γύρω από τον ρόλο και τη φύση της συνηγορίας σήμερα, θα
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως έμπνευση ή τροφή για σκέψη τις
παρακάτω απαντήσεις στο ερώτημα...

...Πώς αντιλαμβάνεσαι τη συνηγορία;
Οργανωμένες προσπάθειες πολιτών να επηρεάσουν τη διαμόρφωση και την
εφαρμογή δημόσιων πολιτικών
Άσκηση επιρροής σε θέματα δημοσίου συμφέροντος για την αλλαγή των σχέσεων
εξουσίας
Πράξη υπεράσπισης, πρότασης, απαίτησης κάποιας ιδέας ή ενός δικαιώματος
ενώπιον άλλων ανθρώπων
Δράση προσέλκυσης της προσοχής μιας κοινότητας για ένα σημαντικό ζήτημα

Οι διπλανές λέξεις-κλειδιά
αποτελούν κρίσιμους
σταθμούς μιας
στρατηγικής συνηγορίας.
Θα μπορούσαν, έτσι, να
εμπλουτίσουν τους
παραπάνω ορισμούς ή και
να σε βοηθήσουν να
φτιάξεις εκείνον που σου
ταιριάζει περισσότερο

διαπραγμάτευση

μεσολάβηση

petitioning

στάσεις

συνέργειες,
εμπιστοσύνη

κινητοποίηση

ενδυνάμωση
ευαισθητοποίηση
lobbying

συμμετοχή
έρευνα

έκφραση

δικτύωση

σαφήνεια
επικοινωνία

ανισότητα

αδικία

