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Advocacy is an essential role of nonprofit and voluntary associations. Through advocacy
activities, they contribute in important ways to democratic governance by representing
the interests of individual citizens, influencing public policy and holding government and
business accountable.

The present bilateral project aimed to network HIGGS organization (Greece) and
Norsensus Mediaforum (Norway) for the exchange of best practices, knowledge,
technology, and experience with regards to advocacy activities. This, in turn, would lead to
CSOs from the two countries (placing emphasis in Greece) developing the necessary
know-how that will enable them to effectively communicate their work, defend targeted
vulnerable groups, improve their relationships with the Media and place effective
pressure on institutions. Both HIGGS and Norsensus Mediaforum act as a hub for CSOs,
therefore we believe networking among both organizations and their beneficiaries will be
significantly strengthened through this program. 

Both organizations focus on education and consulting for providing capacity building to
CSOs, using similar means such as workshops and events. Significant complementarity
has been identified, as Norsensus Mediaforum covers issues related to (digital)
communication, technology, and Media, while HIGGS covers a wide range of topics related
to fundraising, project management, strategy, management, etc.

The bilateral initiative between HIGGS and Norsensus Mediaforum is being implemented under
the Active citizens fund in Greece.
The Active citizens fund in Greece is supported through a € 13.5 m grant from Iceland,
Liechtenstein and Norway as part of the EEA Grants 2014 - 2021. The programme aims to
develop the sustainability and capacity of the civil society sector in Greece, and to strengthen its
role in promoting and safeguarding democratic procedures, active citizenship and human
rights. The Fund Operator for the Active citizens fund in Greece is Bodossaki Foundation in
consortium with SolidarityNow. More information: www.activecitizensfund.gr/en/
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In Norway, nonprofit and voluntary associations have played a distinctive advocacy role as
intermediary democratic structures between individual citizens and the political and
administrative system. 

As a historically well established element of social structure in Norway, nonprofit
organizations have  been seen as a natural ally for governments and state institutions in
order to keep the welfare system up and running disregarding the political spectrum of
the governing parties. Government funding appears to be an important catalyst for
nonprofit advocacy involvement by facilitating resource mobilization and political access
of nonprofit and voluntary associations. 

When we look at the advocacy initiatives and organizations running active advocacy work,
we see both nonprofits and labor organizations have had an active role. There are many
topics on the agenda of organizations with special focus on climate, welfare, gender rights,
inclusion of immigrants, gender and indigenous groups.

In addition to these common advocacy issues, umbrella associations such as Frivillighet
Norge and LNU have actively advocated for improvement of the civil society environment
in Norway by bettering conditions and eliminating barriers of resource mobilization. 
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Norsensus Mediaforum, as a non-profit media organization, does not implement many advocacy
activities in Norway. The organization's priority is to provide support and capacity building in
communication and media for advocacy work of other grassroot organizations in Norway and
Europe. In this frame, Norsensus provides workshops, training and consulting in the field of
advocacy skills through use of strategic communication methods and tools as well as providing
communication and digital services in the field. 

One of the few grassroot advocacy activities by Norsensus Mediaforum is Fake News Divide Us,
Christmas Unites Us Campaign. The project aims to raise awareness about the importance of
media and digital literacy, disinformation and inclusion. A similar campaign is done to promote
higher representation of young people with diverse backgrounds in media and public debates
through Faktuell project´s annual advocacy initiative.

Moreover, the organization partners with other NGOs and institutions who are in need of
communication and media support. Two good examples of these types of advocacy campaign
collaborations are the diversity code in civil society campaign by the umbrella organization
Frivillighet Norge and integration and inclusion campaign for refugees by integration directorate
IMDI. In both of the campaigns, Norsensus Mediaforum has prepared communication materials,
films and photos for social media campaigns. 

Another leg of Norsensus Mediaforum advocacy work is the development of resources to be used
by organizations to implement effective advocacy and mobilize people. Some of the resources
that have been developed in recent years include:
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Design Thinking Journeys for advocacy and social initiatives: A methodology guidebook to
empower young people to put in practice their civic and social initiatives through the power of
design thinking process.

Storytelling Handbook for Young Activist: A practical guide for youth workers to support young
people in learning how to express their opinions and ideas on political and social issues, and how to
use storytelling techniques and powerful stories to influence decision-makers or other stakeholders
that affect young people’s lives.

Nordic Young Impact Storytellers for advocacy: A guidebook for youth who would like to run
advocacy campaigns. 

SOLUTIONS JOURNALISM GUIDE: This guide offers a series of simple, bite-sized explainers and
exercises to help anyone, especially young people, understand what Solutions Journalism is, how it
works and how it’s changing the world around us through its advocacy perspective.
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In Greece the non profit ecosystem can be described as overall immature, with many small
and medium sized organizations and a few large or/and international ones. The same
immaturity applies to the advocacy field. Even those who do find value and they could
benefit from advocacy activities, are not familiar with any specific methodology and tools
needed, in order to design and implement effective advocacy campaigns and related
activities.

Only a few of them have a dedicated person in the team, to be involved in advocacy
activities, and often this person also wears other hats. Even more rarely, one will find a
dedicated advocacy department, mainly in large international organizations based in Greece
(e.g. ActionAid). 

The majority of nonprofits in Greece don't have the capacity and the resources to
implement advocacy in addition to lack of relevant knowledge. It is also important to stress
the fact that it is rather difficult to find funding for advocacy projects. Most such Advocacy
Departments are funded through indirect costs or through a handful of foundations that are
more prone in doing so. Likewise, the large NGOs usually can afford it as they rely on
individual donations that by default are more flexible.

For that reason, projects like the present bilateral initiative, are extremely important, since
they allow the exchange of best practices, knowledge, technology, and experience with
regards to advocacy within the civil society framework. 
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Advocacy Unit - HIGGS

Enhancements in the overall operational environment of CSOs
Empowerment of organizations to undertake a more active role in advocacy

Monitoring of Legislative Developments/ Policy Proposals for CSOs - Monitoring of Draft Laws,
Campaigns to inform organizations about legislative developments, Mapping and building alliances for
joint actions, Producing Legislative Proposals, Promoting our agenda in Parliament (Lobbying), creating a
strategic plan depending on the bill, creating targeted Campaigns, drafting joint open letters.

Overseeing the Environment for CSOs - Participating in alliances, networks and working groups in Civil
Society in order to be updated and to update the organizations on relevant developments.

Mapping and gathering of key long standing obstacles faced by organizations during their
establishment and operation. Developing a strategy to solve problem areas.

Civil Society Empowerment Campaign - Among the long-standing requests that HIGGS has recorded
from its partners is the need to restore the image of CSOs, which are nowadays increasingly viewed with
suspicion, often affecting their work and their sustainability. The aim is that through networking and
cooperation between organizations, a collective effort will be made to address and reacquaint the
general public with organized civil society.

Supporting CSOs on Strategic Advocacy - HIGGS offers another free counseling service in its toolkit by
supporting CSOs to create an effective action plan in order to achieve their advocacy priorities

Advocacy Unit Goal

HIGGS Advocacy Unit has a supervisory role of the Civil Society ecosystem, claiming a productive
and functional environment for CSOs. 

More specifically, the department maps key barriers, monitors legislative developments, gathers
and promotes demands, and links organizations, institutions and networks for common demands.
At the same time, the department is responsible for monitoring European/international reports and
networks and using them to achieve specific objectives.

Already, through its programmes, HIGGS has been established as a “focal point” for a large number
of small and medium-sized organizations benefiting from its programmes, thus enabling a broader
and more holistic view of the field. 

Specific objectives:
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Research about your goal, background information and history of the issue you want to focus
on. What's going on in different EU countries? Collect Data!
Evaluation of the operational environment - timing - political situation, location etc
Mapping - Identify target audience, key persons, institutions. Overseeing the Environment for
CSOs - Participating in alliances, networks and working groups in Civil Society in order to be
updated for any developments in the relevant issue.
Creating an Action Plan - Who is going to lead? What methodology/approach is best for our
goal? Set specific activities and indicators.
Creating alliances! Networks, unofficial task forces, working groups with specific targets. Act
Jointly! Work on a common Strategy!
Be loud! (when needed) - use of all available communication channels, media and partners -
consider starting a campaign.

Access to official Data
Access to and Collaboration with Ministries and public authorities
Lack of funding & capacity
“Young” ecosystem, meaning that advocacy - when not a starting point - comes much later in the
maturity cycle of an organization.

Challenges in Greece

Creating an Advocacy  Strategy - Basic Steps
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1. Advocacy Working Group

Advocacy Working Group is an unofficial and self- managed group working as an “alliance” for CSOs
working with refugees on a national level. This working group has been active since 2016 scheduling
weekly online meetings for updates and calls for Actions. More than 40 national and international
organizations are participating in this group.

In order for all organizations to work together in a more efficient way they have created sub-working
groups under the general humanitarian work they do. More specifically, there is Child Protection sWG,
Integration sWG, Access to Assylum sWG etc.

These subgroups help the organizations to focus on their goals in a more organized way and produce
important results such as data reports, press releases and joint statements.

Among its actions with the greatest impact, the Prime Minister's decision in the winter of 2017 to
"open" - in view of winter - the blocked islands - based on inhumane agreements - in order to decongest
the hellholes where people were stacked and to carry out their transfer to safer conditions inland
(#opentheislands campaign), its joint report-"map" with recommendations for the smooth transition of
the refugee from the state of "emergency" which was widely reproduced and became a reference text. 

Another very successful synergy of the AWG organizations was the one that took place in March '20, on
the eve of the outbreak of the Covid-19 epidemic in our country, when they addressed an open letter to
the leadership of our country, expressing their deep concern about what is happening in our border at
Evros and the islands with the political instrumentalization and victimization of people who were
trapped at the borders of Europe as well as the way in which the authorities of Greece and the
European Union managed the new arrivals, the extreme behaviors that were observed during that time
by the security forces against the refugees and by citizens against humanitarian organization officials.
The joint letter broke all records in terms of the number of organizations who supported this initiative,
and gathered more than 250 signatures from all over Europe forcing the government to withdraw the
disputed piece of legislation within a month.
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Mapping of allies - spreading the news to Civil society and keeping them posted for the
developments (online events, social media posts), 
Creating a task force to follow and respond collectively to the draft law (Joint Statement signed by
303 NGOs), 
Lobbying (Briefing Papers, Meetings and Calls with Members of the Parliament and Institutions)
Creating Policy Proposals for improvements (Briefing Papers, Participation in Public Consultation), 
Being Loud! Communicating all developments though our communication Networks (Press
Releases, Social Media Campaign).

2. HIGGS - Our example on working with alliances

The first months of the initiation of our Advocacy Unit we focused on the timely development of the
new draft law the Ministry of Interior introduced affecting Civil Society Organizations and enclosing
important provisions on Volunteerism in Greece.

Our strategy was focused on 5 basic pillars:
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Activated our communication channels to keep the ecosystem posted of any developments
linked to the New Law (mailing list & social media) > 300 NPOs, 19 Social Media Posts.
Organized an online event to spread the news about the new law, with the participation of more
than 100 organizations. In this event the head of finance at the Prime Minister's office, Mr. Alex
Patelis participated as well.
Networked existing CSO networks - an initiative that we will try to keep active.
Actively participated at a coordination level in working groups of networks of organizations to
gather comments and draft a public joint position paper.
Collected, in cooperation with the task force of organizations, over 303 signatures of
organizations for a Joint Statement about the new law - a record number for Greek civil society
standards.
Drafted and sent briefing letters to Members of Parliament of all parliamentary groups and
Funding Institutions (5 different briefing papers, more than 300 receivers).
We met and briefed MPs by telephone before the law was passed.
Participated in a meeting with the Minister of Interior before the draft law was published.
Drafted with a group of experts specific proposals for improving the draft law. The specific
proposals were co-signed by over 45 organizations and have been published on the Public
Consultation platform.
Published 2 press releases and informed several media about our concerns (interviews, etc.).
Provided consultancy and information services to organisations from all over Greece that
requested more detailed information on the new law.
Participated in the parliamentary hearing on the day of the vote.
Achieved significant changes in articles 5, 7, 14 and 24 concerning volunteering and the
bureaucratic procedures of the register. On this matter the most important addition was in the
field of Volunteering. More precisely, there is a new provision about “emergency” conditions for
organizations to be able to “call for action” volunteers who are not registered in the official
“Ergani” Platform.

Detailed Actions about the New Law:
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Creating all iances (networks, task forces, working groups) and workingCreating all iances (networks, task forces, working groups) and working
collectively is a key element for our Advocacy Strategy. This comes with a costcollectively is a key element for our Advocacy Strategy. This comes with a cost
though since collective actions usually need time and capacity to coordinate andthough since collective actions usually need time and capacity to coordinate and
agree on common ground.agree on common ground.
Work on open online google documents.Work on open online google documents.
Research & Mapping - f ind the key people who are decision makers for yourResearch & Mapping - f ind the key people who are decision makers for your
Advocacy Goal.Advocacy Goal.
Set Priorit ies -  achievable “Smart” goals when there is t ime pressure.Set Priorit ies -  achievable “Smart” goals when there is t ime pressure.
We are part of a Union! Use all  available european institutions/ european bodiesWe are part of a Union! Use all  available european institutions/ european bodies
to support your goal (to support your goal ( Rule Of LawRule Of Law , European Union, European Union     Agency for FundamentalAgency for Fundamental
Rights -  Rights -  FRAFRA ).) .

Tips from HIGGS experienceTips from HIGGS experience  
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Good practices - 3 examples from Norway 

1.Golden Barbie
This extraordinary creative campaign "The Golden Barbie” (Gullbarbie) is run by Norwegian Save
the Children Youth branch (Press). The campaign is in the form of awarding each year to the
business or advertiser that Norwegian youth deem the “best at making them feel the worst”. The
aim with the award is to raise awareness on how businesses, and their presence in advertising and
media, make money on promoting harmful standards for a young audience.
The award is organized by Press – Save the Children Youth Norway. Youth nominate candidates
for the award, and three finalists are selected based on the following criteria; the use of one-
sided beauty standards, unnecessary sexualisation and outdated gender roles in their marketing. 
This is the 12th time Press – Save the Children Youth hands out the Golden Barbie. The goal is to
change the advertising and media industry to stop using one-sided ideals, old gender roles and
unnecessary sexualization to sell products to children. Victoria’s Secret is among former
“winners”of the prize.
About Press – Save the Children Youth
Press – Save the Children Youth is a Norwegian youth organization that is not associated with a
specific political party or religion. Consist of children and young people between 13 and 25
years.

2. Radiator: Radi-Aid’s Critique of So-Called Poverty Porn
Radi-Aid is a former awareness campaign created by the Norwegian Students' and Academics'
Assistance Fund (SAIH).

From 2013 to 2017, Radi-Aid presented literal rusty radiators to organizations that produced
what they considered the most egregious examples of poverty porn advertising. Concern
Worldwide, Plan Norway, Band-Aid, Save the Children and Disasters Emergency Committee all
won rusty radiators during its five-year stint.
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The selection criteria included lack of context and nuance identified as critical for exposing
underlying causes of poverty. Radi-Aid worried that oversimplified images were damaging the
long-term development of these countries. SAIH argues that the staple representation of passive,
starving African children without the agency or desire to better their situation strips people of
their dignity.

Radi-Aid argues that there is no need to equate a donation to a saved life. Global issues are
complex, so Radi-Aid resists aid organizations’ tendency to convince their audience that solutions
are cheap and easy. Presenting a parallel Golden Radiator award each year, Radi-Aid shows
advertising can represent individuals with agency, dignity and respect. Campaigns can inspire
rather than guilt their audiences. Charity campaigns can highlight the concept of common
humanity and solidarity rather than detachment.

4.VAT compensation for Non-profit organisations
This is a long term campaign run by Frivillighet Norge for a political change in order to make the
economic sustainability better for civil society. The Norwegian Lottery and Foundations Authority
every year pays VAT compensation to voluntary groups and organisations based on how much
expenditures they have. This is an important income for many orgnaizations. But the government
had limited the percentage of the amount. Frivilliget Norge has worked intensively many years at
political level to press the government to increase the percentage of this support. As a result of
their political campaign, for the first time in history, this covers all the volunteer's VAT expenses
on goods and services.
Over 20,000 voluntary teams and associations have been awarded VAT compensation. The
government aims for full VAT compensation in 2022 as well, and is working to put in place the last
part of the puzzle, regulatory management of the scheme, so that it becomes a right for all
voluntary organizations to get all VAT back.
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Conclusions 
 Methodologies

In our advocacy experience so far, we have recorded as good practice the creation of
alliances with a legal form that can represent a significant number of organizations in
institutions and bodies.

Today, although there are formal and informal networks that function largely as alliances at
the sectoral level, there is no recorded multi-sectoral network focusing on the interests of
small and medium-sized organizations - which are also the "backbone" of the Ecosystem.

In our trip in Oslo we had the opportunity to meet up with “Frivillget Norge” -The
Association of NGOs in Norway and exchange our experiences and concerns on who Civil
Society can effectively work on a joint level. This has been an inspiring experience for our
plans to create an official body- association of CSO’s in Greece as well. In this visit we
exchanged some very useful materials such as the statute of the organization which can act
as the basis to our first attempt to formulate our own first draft.

In conclusion, the creation of a secondary body is an important tool in advocacy matters
but also a more general "platform of cooperation" for many organizations operating at the
national 
Level.

Culture

It was also very clear from our experience that the approach and the culture of people
participating in the Civil Society in Norway (in addition to the available funding) has
significantly affected the maturity of the ngo ecosystem and the levels of advocacy
activities. 
For example 80% of people in Norway are involved somehow with the civil society, 70% are
volunteers. 

There is also much to take from Norway’s youth engagement with the nonprofit sector and
with advocacy. We have identified a generous allocation of resources to young people, the
strong commitment to youth participation, the relationship of trust with the governments,
the respect for diversity and the distinct identity of its different minorities.

STRENGTHENING THE GREEK CSO ECOSYSTEM CAPITALIZING ON THE
NORWEGIAN EXPERIENCE

https://www.frivillighetnorge.no/om-frivillighet-norge/vedtekter/


www.higgs3.org 16

Τhe views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not
necessarily reflect the position of the EEA Financial Mechanism or the Fund Operator
of the Active citizens fund program in Greece (Bodossaki Foundation in consortium
with SolidarityNow)
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Η συνηγορία αποτελεί βασικό ρόλο των μη κερδοσκοπικών και εθελοντικών
οργανώσεων. Μέσω των δράσεων συνηγορίας,οι οργανώσεις συμβάλλουν με
σημαντικούς τρόπους στη δημοκρατική διακυβέρνηση εκπροσωπώντας τα συμφέροντα
των μεμονωμένων πολιτών, επηρεάζοντας τη δημόσια πολιτική και θέτοντας την
κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις προ των ευθυνών τους.
Το παρόν διμερές έργο αποσκοπούσε στη δικτύωση της οργάνωσης HIGGS (Ελλάδα) και
του Norsensus Mediaforum (Νορβηγία) για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,
γνώσεων, τεχνολογίας και εμπειριών όσον αφορά τη συνηγορία στο πλαίσιο της
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και από
τις δύο χώρες (με έμφαση στην Ελλάδα) να αναπτύξουν την απαραίτητη τεχνογνωσία που
θα τους επιτρέψει να επικοινωνούν αποτελεσματικά το έργο τους, να υπερασπίζονται
στοχευμένες ευάλωτες ομάδες, να βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τα ΜΜΕ και να ασκούν
αποτελεσματική πίεση στους θεσμούς. Και το HIGGS αλλά και η Norsensus Mediaforum,
λειτουργούν ως κόμβοι για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, η δικτύωση
μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των ωφελούμενών τους,  θα ενισχυθεί σημαντικά.
Και οι δύο οργανισμοί επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και τη συμβουλευτική για την
παροχή εκπαίδευσης σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, χρησιμοποιώντας
παρόμοια μέσα, όπως εργαστήρια και εκδηλώσεις. Έχει διαπιστωθεί ότι μεταξύ των 2
φορέων υπάρχει σημαντικό συμπληρωματικό στοιχείο, καθώς το Norsensus Mediaforum
καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την (ψηφιακή) επικοινωνία, την τεχνολογία και τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ το HIGGS καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που
σχετίζονται με την ανεύρεση πόρων, τη διαχείριση έργων, τη στρατηγική, τη διοίκηση
κ.λπ.

Η διμερής πρωτοβουλία μεταξύ του HIGGS και του Norsensus Mediaforum υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα
στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και
στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση
της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη
διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν
αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Για περισσότερες
πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr.

18www.higgs3.org 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

STRENGTHENING THE GREEK CSO ECOSYSTEM CAPITALIZING ON THE
NORWEGIAN EXPERIENCE



Στη Νορβηγία, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι εθελοντικές ενώσεις
διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο συνηγορίας ως ενδιάμεσες δημοκρατικές δομές
μεταξύ των μεμονωμένων πολιτών και του πολιτικού και διοικητικού συστήματος.
Ως ιστορικά καθιερωμένο στοιχείο της κοινωνικής δομής στη Νορβηγία, οι μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις θεωρήθηκαν ως φυσικός σύμμαχος των κυβερνήσεων και των
κρατικών θεσμών προκειμένου να διατηρηθεί το σύστημα πρόνοιας σε λειτουργία,
ανεξάρτητα από το πολιτικό φάσμα των κομμάτων που βρίσκονται στη κυβέρνηση. 
Η κυβερνητική χρηματοδότηση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό καταλύτη για τη
συμμετοχή των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στη συνηγορία, διευκολύνοντας την
κινητοποίηση πόρων και την πολιτική πρόσβαση των μη κερδοσκοπικών και εθελοντικών
οργανώσεων.

Όταν εξετάζουμε τις πρωτοβουλίες συνηγορίας και τις οργανώσεις που εκτελούν ενεργά
δράσεις συνηγορίας, βλέπουμε ότι τόσο οι μη κερδοσκοπικές όσο και τα εργατικά
σωματεία έχουν ενεργό ρόλο.

Υπάρχουν πολλά θέματα στην ατζέντα συνηγορίας των οργανώσεων με ιδιαίτερη έμφαση
στο κλίμα, την πρόνοια, τα δικαιώματα των φύλων, την ένταξη των μεταναστών, το φύλο
και τις ομάδες των αυτοχθόνων.

Εκτός από αυτά τα κοινά θέματα συνηγορίας, ενώσεις-ομπρέλες, όπως η Frivillighet Norge
και η LNU, έχουν υποστηρίξει ενεργά με δράσεις συνηγορίας τη βελτίωση του
οικοσυστήματος  της κοινωνίας των πολιτών στη Νορβηγία, βελτιώνοντας τις συνθήκες
και εξαλείφοντας τα εμπόδια που αφορούν την κινητοποίηση πόρων.
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Η Norsensus Mediaforum, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός μέσων ενημέρωσης, δεν έχει
δραστηριότητες στο κομμάτι της συνηγορίας καθώς δεν κάνει ο ίδιος ο οργανισμός αυτόνομα
συνηγορία. Προτεραιότητα του οργανισμού είναι η παροχή υποστήριξης και η ανάπτυξη
ικανοτήτων στην επικοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης για τις δράσεις συνηγορίας άλλων
οργανώσεων βάσης στη Νορβηγία και την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Norsensus παρέχει
εργαστήρια, εκπαιδεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων
συνηγορίας μέσω της χρήσης στρατηγικών μεθόδων και εργαλείων επικοινωνίας, καθώς και
παροχή επικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα.

Μία από τις λίγες δραστηριότητες συνηγορίας βάσης της Norsensus Mediaforum είναι η
εκστρατεία Fake News Divide Us, Christmas Unites Us. Το έργο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση
σχετικά με τη σημασία του ψηφιακού εγγραμματισμού, της παραπληροφόρησης και της
ενσωμάτωσης. Μια παρόμοια εκστρατεία γίνεται για την προώθηση της μεγαλύτερης
εκπροσώπησης των νέων με διαφορετικό υπόβαθρο στα μέσα ενημέρωσης και στις δημόσιες
συζητήσεις μέσω της ετήσιας πρωτοβουλίας συνηγορίας του έργου Faktuell.

Επιπλέον, η οργάνωση συνεργάζεται και με άλλες ΜΚΟ και ιδρύματα που χρειάζονται υποστήριξη
σε θέματα επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης. Δύο καλά παραδείγματα τέτοιου είδους
συνεργασιών σε εκστρατείες συνηγορίας είναι η εκστρατεία για την πολυμορφία στην κοινωνία
των πολιτών από την οργάνωση - ομπρέλα Frivillighet Norge και η εκστρατεία ένταξης και
ενσωμάτωσης για τους πρόσφυγες από τη διεύθυνση ένταξης IMDI. Και στις δύο εκστρατείες, η
Norsensus Mediaforum προετοίμασε επικοινωνιακό υλικό, βίντεο και φωτογραφίες για
εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα άλλο σκέλος του έργου της Norsensus Mediaforum για την συνηγορία, είναι η ανάπτυξη
πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οργανώσεις για να υλοποιήσουν τις δράσεις
συνηγορίας αποτελεσματικά και να κινητοποιήσουν τους ανθρώπους. Ορισμένοι από τους πόρους
που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
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Τμήμα συνηγορίας - Norsensus Mediaforum

https://www.imdi.no/en/


Design Thinking Journeys for advocacy and social initiatives: Ένας οδηγός μεθοδολογίας για την
ενδυνάμωση των νέων προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τις πολιτικές και κοινωνικές τους
πρωτοβουλίες μέσω του design thinking.

Storytelling Handbook for Young Activist: Ένας πρακτικός οδηγός για τους εργαζόμενους στον
τομέα της νεολαίας ώστε να υποστηρίξουν τους νέους να μάθουν πώς να εκφράζουν τις απόψεις
και τις ιδέες τους για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα και πώς να χρησιμοποιούν τεχνικές
αφήγησης και ισχυρές ιστορίες για να επηρεάσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ή άλλους
ενδιαφερόμενους που επηρεάζουν τη ζωή των νέων.

Nordic Young Impact Storytellers for advocacy: Ένας οδηγός για νέους που θα ήθελαν να διεξάγουν
εκστρατείες συνηγορίας.

ΟΔΗΓOΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: Αυτός ο οδηγός προσφέρει μια σειρά από απλές,
μικρές επεξηγήσεις και ασκήσεις για να βοηθήσει οποιονδήποτε, ιδίως τους νέους, να
κατανοήσουν τι είναι η εποικοδομητική δημοσιογραφία (solutions journalism), πώς λειτουργεί και
πώς αλλάζει τον κόσμο γύρω μας μέσα από την οπτική της συνηγορίας.
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https://milagers.org/portfolio/design-thinking-journey/
https://milagers.org/portfolio/storytelling-handbook/
https://norsensus.no/media/2019/12/storytelling-toolkit-for-empowering-and-better-communication_nordic_storytellers_young_norsensus_nordbuk_norden-1.pdf
https://libre.norsensus.no/solutionsjournalism/


Στην Ελλάδα το οικοσύστημα της Κοινωνίας των Πολιτών είναι γενικά “ανώριμο”, με πολλές
μικρές και μεσαίες οργανώσεις και λίγες μεγάλες ή/και διεθνείς. Η ίδια “ανωριμότητα”
παρατηρείται και στον τομέα της συνηγορίας. Ακόμη και όσες οργανώσεις βρίσκουν αξία
και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από δράσεις συνηγορίας, δεν είναι εξοικειωμένες με
κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία αλλά και με τα εργαλεία που απαιτούνται, προκειμένου
να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αποτελεσματικές εκστρατείες συνηγορίας και συναφείς
δραστηριότητες.

Μόνο λίγες από αυτές τις οργανώσεις έχουν ένα άτομο στην ομάδα τους, το οποίο
ασχολείται με δραστηριότητες συνηγορίας, και συχνά το άτομο αυτό έχει και άλλους
διαφορετικούς ρόλους. Ακόμη πιο σπάνια, θα βρει κανείς ένα ειδικό τμήμα συνηγορίας,
κυρίως σε μεγάλες διεθνείς οργανώσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα (π.χ. ActionAid).
Η πλειονότητα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην Ελλάδα δεν έχει την ικανότητα
και τους πόρους για την υλοποίηση δράσεων συνηγορίας, εκτός από την έλλειψη σχετικών
γνώσεων. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι είναι μάλλον δύσκολο να
βρεθεί χρηματοδότηση για έργα συνηγορίας. Τα περισσότερα τέτοια τμήματα συνηγορίας
χρηματοδοτούνται μέσω έμμεσων δαπανών ή μέσω λίγων ιδρυμάτων που είναι θετικά
διακείμενα σε αυτό. Ομοίως, οι μεγάλες ΜΚΟ συνήθως μπορούν να το υποστηρίξουν
οικονομικά, καθώς βασίζονται σε ατομικές δωρεές που εξ ορισμού είναι πιο ευέλικτες.

Για το λόγο αυτό, έργα όπως η παρούσα διμερής πρωτοβουλία, είναι εξαιρετικά σημαντικά,
καθώς επιτρέπουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γνώσεων, τεχνολογίας και
εμπειρίας όσον αφορά τη συνηγορία στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών.
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Συνηγορία στην Ελλάδα 
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Τμήμα συνηγορίας - HIGGS

Βελτίωση του συνολικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν οι οργανώσεις της ΚτΠ
Ενδυνάμωση των οργανώσεων της ΚτΠ ώστε να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην συνηγορία

Παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων/προτάσεων πολιτικής για τις ΟΚοιΠ -
Παρακολούθηση των σχεδίων νόμων, εκστρατείες για την ενημέρωση των οργανώσεων σχετικά με τις
νομοθετικές εξελίξεις, χαρτογράφηση και δημιουργία συμμαχιών για κοινές δράσεις, παραγωγή
νομοθετικών προτάσεων, προώθηση της ατζέντας μας στο Κοινοβούλιο (Lobbying), δημιουργία
στρατηγικού σχεδίου ανάλογα με το νομοσχέδιο, δημιουργία στοχευμένων εκστρατειών, σύνταξη
κοινών ανοικτών επιστολών, εκστρατείες για τα μέσα ενημέρωσης.
 Εποπτεία του περιβάλλοντος για τις ΟΚοιΠ - Συμμετοχή σε συμμαχίες, δίκτυα και ομάδες εργασίας
στην Κοινωνία των Πολιτών, προκειμένου να είναι ενήμεροι και να ενημερώνουν τις οργανώσεις για
τυχόν εξελίξεις.
Χαρτογράφηση και συγκέντρωση των βασικών μακροχρόνιων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι
οργανώσεις κατά την ίδρυση και τη λειτουργία τους. Ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυση των
προβληματικών περιοχών.
Εκστρατεία ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών - Μεταξύ των μακροχρόνιων αιτημάτων που
έχει καταγράψει το HIGGS από τους εταίρους είναι η ανάγκη αποκατάστασης της εικόνας των ΟΚοιΠ, οι
οποίες σήμερα αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο με καχυποψία, γεγονός που συχνά επηρεάζει το
έργο τους και τη βιωσιμότητά τους. Στόχος είναι μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των
οργανώσεων να γίνει μια συλλογική προσπάθεια για την προσέγγιση και την γνωριμία εκ νέου του
κοινού με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.
Υποστήριξη των ΟΚοιΠ για τη στρατηγική συνηγορίας τους - Το HIGGS σχεδιάζει να προσθέσει
άλλη μια δωρεάν συμβουλευτική υπηρεσία στην εργαλειοθήκη του, υποστηρίζοντας τις ΟΚοιΠ να
δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης προκειμένου να επιτύχουν τις προτεραιότητες
συνηγορίας τους. 

Στόχος του τμήματος συνηγορίας

Το τμήμα συνηγορίας του HIGGS έχει εποπτικό ρόλο στο οικοσύστημα της Κοινωνίας των Πολιτών,
διεκδικώντας ένα παραγωγικό και λειτουργικό περιβάλλον για τις Οργανώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα χαρτογραφεί βασικά εμπόδια, παρακολουθεί τις νομοθετικές εξελίξεις,
συγκεντρώνει και προωθεί αιτήματα και συνδέει οργανώσεις, φορείς και δίκτυα για κοινά αιτήματα.
Παράλληλα, το τμήμα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση ευρωπαϊκών/διεθνών εκθέσεων και δικτύων
και την αξιοποίησή τους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
Ήδη, μέσω των προγραμμάτων του, το HIGGS έχει καθιερωθεί ως "κομβικό σημείο" για μεγάλο αριθμό
μικρών και μεσαίων οργανώσεων που επωφελούνται από τα προγράμματά του, επιτρέποντας έτσι μια
ευρύτερη και πιο ολιστική θεώρηση του τομέα.

Ειδικοί στόχοι:
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NORWEGIAN EXPERIENCE



www.higgs3.org 24

Δημιουργία στρατηγικής - Βασικά βήματα

Ερευνήστε σχετικά με το στόχο σας, τις πληροφορίες ιστορικού και την ιστορία του θέματος
στο οποίο θέλετε να επικεντρωθείτε. Τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες της ΕΕ; Συλλέξτε
δεδομένα!
Αξιολόγηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος - χρόνος - πολιτική κατάσταση, τοποθεσία
κ.λπ.
Χαρτογράφηση - Προσδιορισμός του κοινού-στόχου, των προσώπων-κλειδιά, των θεσμικών
οργάνων. Εποπτεία του περιβάλλοντος για τις ΟΚΠ - Συμμετοχή σε συμμαχίες, δίκτυα και
ομάδες εργασίας στην Κοινωνία των Πολιτών, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν
εξελίξεις στο σχετικό θέμα.
Δημιουργία Σχεδίου Δράσης - Ποιος θα ηγηθεί; Ποια μεθοδολογία/προσέγγιση είναι η
καλύτερη για τον στόχο μας; Ορισμός συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και δεικτών. 
Δημιουργία συμμαχιών! Δίκτυα, ανεπίσημες ομάδες εργασίας, ομάδες εργασίας με
συγκεκριμένους στόχους. Ενεργήστε από κοινού! Εργαστείτε πάνω σε μια κοινή στρατηγική!
  Να ακούγεστε δυνατά! - Χρήση όλων των διαθέσιμων διαύλων επικοινωνίας, των μέσων
ενημέρωσης και των εταίρων - εξετάστε το ενδεχόμενο να ξεκινήσετε μια εκστρατεία

 Πρόσβαση σε επίσημα δεδομένα
 Πρόσβαση και συνεργασία με τα υπουργεία και τις δημόσιες αρχές
Έλλειψη χρηματοδότησης και ικανοτήτων
 "Νεαρό" οικοσύστημα, που σημαίνει ότι η συνηγορία - όταν δεν βρίσκεται σε αρχικό στάδιο -
έρχεται πολύ αργότερα στον κύκλο ωριμότητας ενός οργανισμού

Προκλήσεις στην Ελλάδα

STRENGTHENING THE GREEK CSO ECOSYSTEM CAPITALIZING ON THE
NORWEGIAN EXPERIENCE
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Advocacy Working Group - Ομάδα Εργασίας για τη συνηγορία1.

Η Ομάδα Εργασίας Συνηγορίας είναι μια ανεπίσημη και αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα που λειτουργεί
ως "συμμαχία" για ΜΚΟ που εργάζονται με πρόσφυγες σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η ομάδα εργασίας
είναι ενεργή από το 2016 και προγραμματίζει εβδομαδιαίες διαδικτυακές συναντήσεις για
ενημερώσεις και προσκλήσεις για δράσεις. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν περισσότερες από 40
εθνικές και διεθνείς οργανώσεις.
Προκειμένου όλες οι οργανώσεις να συνεργαστούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο, έχουν
δημιουργηθεί επιμέρους ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του γενικού ανθρωπιστικού έργου που
επιτελούν. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η υπο-ομάδα εργασίας για την προστασία των παιδιών, η υπο-
ομάδα για την ένταξη, η υπο-ομάδα για την πρόσβαση στο άσυλο κ.λπ.
Αυτές οι υπο-ομάδες βοηθούν τις οργανώσεις να επικεντρωθούν στους στόχους τους με πιο
οργανωμένο τρόπο και να παράγουν σημαντικά αποτελέσματα, όπως εκθέσεις δεδομένων, δελτία
τύπου και κοινές δηλώσεις.

Ανάμεσα στις δράσεις της με το μεγαλύτερο αντίκτυπο, η απόφαση του Πρωθυπουργού τον χειμώνα
του 2017 να «ανοίξει» -εν όψει του ψύχους- τα αποκλεισμένα -βάσει απάνθρωπων συμφωνιών- νησιά
προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα κολαστήρια όπου στοιβάζονταν άνθρωποι και να διενεργηθεί
η μεταφορά αυτών σε ασφαλέστερες συνθήκες στην ενδοχώρα (καμπάνια #opentheislands), η κοινή
της έκθεση-«χάρτης» με συστάσεις για την ομαλή μετάβαση του προσφυγικού από την κατάσταση
του «επείγοντος»η οποία αναπαρήχθηκε ευρέως και αποτέλεσε κείμενο αναφοράς.

Μα εξίσου και ίσως περισσότερο επιτυχημένη συνέργεια των οργανώσεών στα πλαίσια του AWG να
ήταν εκείνη που έλαβε χώρα το Μάρτη του ’20, την παραμονή του ξεσπάσματος της επιδημίας
Covid19 στη χώρα μας, όταν απευθήκε στην ηγεσία της χώρας μας ανοιχτή επιστολή με την οποία
εκφράζοταν η βαθιά ανησυχία για τα τεκταινόμενα στα σύνορά μας στον Έβρο και τα νησιά με την
πολιτική εργαλειοποίηση και τη θυματοποίηση ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί στα σύνορα της
Ευρώπης καθώς και τον τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διαχειρίζονταν τις νέες αφίξεις, τις ακραίες συμπεριφορές που παρατηρούνταν εκείνο διάστημα από
τα σώματα ασφαλείας εναντίον των προσφύγων και από πολίτες εναντίον στελεχών των
ανθρωπιστικών οργανώσεων. Η κοινή επιστολή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε υποστήριξη, και
συγκέντρωσε περισσότερες από 250 υπογραφές από όλη την Ευρώπη αναγκάζοντας την κυβέρνηση
να ανακαλέσει την επίμαχη πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέσα σε ένα μήνα.
.



www.higgs3.org 26

STRENGTHENING THE GREEK CSO ECOSYSTEM CAPITALIZING ON THE
NORWEGIAN EXPERIENCE

Χαρτογράφηση των συμμάχων - Διαδώστε τα νέα στην κοινωνία των πολιτών και κρατήστε
τους ενήμερους για τις εξελίξεις (διαδικτυακές εκδηλώσεις, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης)
 Δημιουργία ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση και τη συλλογική απάντηση στο σχέδιο
νόμου (κοινή δήλωση που υπογράφεται από 303 ΜΚΟ)
  Άσκηση πίεσης - lobbying (ενημερωτικά έγγραφα, συναντήσεις και τηλεφωνήματα με μέλη
του Κοινοβουλίου και των θεσμικών οργάνων)
Δημιουργία προτάσεων πολιτικής για βελτιώσεις (ενημερωτικά έγγραφα, συμμετοχή σε
δημόσια διαβούλευση)
Δυνατή επικοινωνία! Επικοινωνία όλων των εξελίξεων μέσω των δικτύων επικοινωνίας μας
(Δελτία Τύπου, εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

2. HIGGS - Το παράδειγμά μας σχετικά με τη συνεργασία με συμμαχίες

Τους πρώτους μήνες της δημιουργίας της τμήματος συνηγορίας στο HIGGS, εστιάσαμε στην έγκαιρη
επεξεργασία και ανάλυση του νέου σχεδίου νόμου που εισήγαγε το Υπουργείο Εσωτερικών και
αφορούσε τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και περιείχε σημαντικές διατάξεις για τον
Εθελοντισμό στην Ελλάδα.
Η στρατηγική μας επικεντρώθηκε σε 5 βασικούς πυλώνες:
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Λεπτομερείς δράσεις σχετικά με τον νέο νόμο , το HIGGS:

Ενεργοποιήσαμε τα κανάλια επικοινωνίας μας για να κρατάμε το οικοσύστημα ενήμερο για κάθε
εξέλιξη που σχετίζεται με τον Νέο Νόμο (λίστα αλληλογραφίας & μέσα κοινωνικής δικτύωσης) >
300 ΜΚΟ, 19 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διοργανώσαμε διαδικτυακή εκδήλωση για τη διάδοση των νέων σχετικά με το νέο νόμο, με τη
συμμετοχή περισσότερων από 100 οργανώσεων. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε ο επικεφαλής
του οικονομικού τμήματος του γραφείου του πρωθυπουργού Αλ. Πατέλης.
Δικτυώσαμε τα υπάρχοντα δίκτυα ΟΚοιΠ - μια πρωτοβουλία που θα προσπαθήσουμε να
διατηρήσουμε ενεργή.
Συμμετείχαμε ενεργά σε επίπεδο συντονισμού σε ομάδες εργασίας δικτύων οργανώσεων για τη
συλλογή παρατηρήσεων και τη σύνταξη δημόσιου κοινού εγγράφου θέσεων.
Συγκεντρώσαμε, σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας των οργανώσεων, πάνω από 303
υπογραφές οργανώσεων για μια κοινή δήλωση σχετικά με το νέο νόμο - αριθμός ρεκόρ για την
κοινωνία των πολιτών.
Συντάξαμε και αποστείλαμε ενημερωτικές επιστολές σε μέλη του Κοινοβουλίου όλων των
κοινοβουλευτικών ομάδων και σε Φορείς Χρηματοδότησης (5 διαφορετικά ενημερωτικά
έγγραφα, περισσότεροι από 300 παραλήπτες).
Συναντηθήκαμε και ενημερώσαμε τους βουλευτές τηλεφωνικά πριν από την ψήφιση του νόμου.
Συμμετείχαμε σε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών πριν από τη δημοσίευση του σχεδίου
νόμου.
Συντάξαμε με ομάδα εμπειρογνωμόνων συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση του σχεδίου
νόμου. Οι συγκεκριμένες προτάσεις συνυπογράφηκαν από περισσότερες από 45 οργανώσεις και
δημοσιεύθηκαν στην πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης.
Δημοσιεύσαμε 2 δελτία τύπου και ενημερώσαμε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις
ανησυχίες μας (συνεντεύξεις κ.λπ.).
Παρείχαμε συμβουλευτικές και ενημερωτικές υπηρεσίες σε οργανώσεις από όλη την Ελλάδα που
ζήτησαν περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τον νέο νόμο.
Συμμετείχαμε στην κοινοβουλευτική ακρόαση την ημέρα της ψηφοφορίας.
Επιτύχαμε σημαντικές αλλαγές στα άρθρα 5, 7, 14 και 24 που αφορούν τον εθελοντισμό και τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες του μητρώου. Σε αυτό το θέμα η πιο σημαντική προσθήκη ήταν
στον τομέα του Εθελοντισμού. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μια νέα διάταξη σχετικά με τις
προϋποθέσεις "έκτακτης ανάγκης" για να μπορούν οι οργανώσεις να "καλούν σε δράση"
εθελοντές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην επίσημη πλατφόρμα "Εργάνη".

https://higgs3.org/koini-dilosi-287-organoseon-gia-to-neo-nomoschedio-tis-ktp/
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Η δημιουργία συμμαχιών (δίκτυα, task forces, ομάδες εργασίας) και η συλλογικήΗ δημιουργία συμμαχιών (δίκτυα, task forces, ομάδες εργασίας) και η συλλογική

εργασία αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για τη συνηγορία. Αυτόεργασία αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για τη συνηγορία. Αυτό

όμως έχει κόστος, καθώς οι συλλογικές δράσεις χρειάζονται συνήθως χρόνο καιόμως έχει κόστος, καθώς οι συλλογικές δράσεις χρειάζονται συνήθως χρόνο και

ικανότητα για να συντονιστούν και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό έδαφος.ικανότητα για να συντονιστούν και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό έδαφος.

Εργασία σε ανοικτά έγγραφα googleΕργασία σε ανοικτά έγγραφα google

Έρευνα και χαρτογράφηση -Εντοπίστε τους ανθρώπους-κλειδιά που είναιΈρευνα και χαρτογράφηση -Εντοπίστε τους ανθρώπους-κλειδιά που είναι

υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον στόχο της συνηγορίας σαςυπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον στόχο της συνηγορίας σας

Ορίστε προτεραιότητες - Εφικτοί "έξυπνοι" στόχοι όταν υπάρχει πίεση χρόνουΟρίστε προτεραιότητες - Εφικτοί "έξυπνοι" στόχοι όταν υπάρχει πίεση χρόνου

Είμαστε μέρος μιας Ένωσης! Χρησιμοποιήστε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούςΕίμαστε μέρος μιας Ένωσης! Χρησιμοποιήστε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς

θεσμούς/ ευρωπαϊκούς φορείς για να υποστηρίξετε το στόχο σας (θεσμούς/ ευρωπαϊκούς φορείς για να υποστηρίξετε το στόχο σας (Κράτος ΔικαίουΚράτος Δικαίου,,

FRAsFRAs))

Συμβουλές από την εμπειρία του HIGGSΣυμβουλές από την εμπειρία του HIGGS

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2022RuleofLawReportStakeholderConsultation
https://fra.europa.eu/surveys/index.php/353926?lang=en
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Καλές πρακτικές - 4 παραδείγματα από τη Νορβηγία

Golden Barbie
Αυτή η εξαιρετική δημιουργική καμπάνια Η "Golden Barbie" (Gullbarbie) διεξάγεται από το νορβηγικό
παράρτημα νεολαίας Save the Children (Press). Η καμπάνια έχει τη μορφή βράβευσης κάθε χρόνο της
επιχείρησης ή του διαφημιστή που οι νέοι Νορβηγοί θεωρούν ότι "είναι ο καλύτερος στο να τους κάνει
να αισθάνονται χειρότερα". Στόχος του βραβείου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο οι επιχειρήσεις και η παρουσία τους στη διαφήμιση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
κερδίζουν χρήματα από την προώθηση επιβλαβών προτύπων για το νεανικό κοινό.
Το βραβείο διοργανώνεται από το Press - Save the Children Youth Norway. Οι νέοι προτείνουν
υποψηφίους για το βραβείο και τρεις φιναλίστ επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: χρήση
μονόπλευρων προτύπων ομορφιάς, περιττή σεξουαλικοποίηση και ξεπερασμένους ρόλους των φύλων
στο μάρκετινγκ τους.
Αυτή είναι η 12η φορά που η οργάνωση Press - Save the Children Youth απονέμει τη Χρυσή Μπάρμπι.
Στόχος είναι να αλλάξει η βιομηχανία της διαφήμισης και των μέσων ενημέρωσης ώστε να σταματήσει
να χρησιμοποιεί μονόπλευρα ιδανικά, παρωχημένους ρόλους φύλου και περιττή σεξουαλικοποίηση
για την πώληση προϊόντων σε παιδιά. Η Victoria's Secret είναι μεταξύ των προηγούμενων "νικητών"
του βραβείου.

Σχετικά με το Press - Save the Children Youth
Το Press - Save the Children Youth είναι μια νορβηγική οργάνωση νεολαίας που δεν συνδέεται με
συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ή θρησκεία. Αποτελείται από παιδιά και νέους μεταξύ 13 και 25 ετών.

Radiator: Radi-Aid: Κριτική της Radi-Aid στο λεγόμενο πορνό της φτώχειας
Το Radi-Aid είναι μια πρώην εκστρατεία ευαισθητοποίησης που δημιουργήθηκε από το Νορβηγικό
Ταμείο Αρωγής Φοιτητών και Ακαδημαϊκών (SAIH).
Από το 2013 έως το 2017, το Radi-Aid απένειμε κυριολεκτικά, σκουριασμένα καλοριφέρ σε οργανισμούς
που παρήγαγαν τα πιο κραυγαλέα, κατά τη γνώμη τους, παραδείγματα διαφήμισης πορνό φτώχειας. Οι
Concern Worldwide, Plan Norway, Band-Aid, Save the Children και Disasters Emergency Committee
κέρδισαν όλα σκουριασμένα καλοριφέρ κατά τη διάρκεια της πενταετούς καμπάνιας.
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Τα κριτήρια επιλογής περιλάμβαναν την έλλειψη πλαισίου και αποχρώσεων που θεωρήθηκαν κρίσιμες
για την αποκάλυψη των υποκείμενων αιτιών της φτώχειας. Η Radi-Aid ανησυχούσε ότι οι υπερ
απλουστευμένες εικόνες βλάπτουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των χωρών αυτών. Η SAIH
υποστηρίζει ότι η βασική αναπαράσταση παθητικών, πεινασμένων παιδιών από την Αφρική χωρίς την
ικανότητα ή την επιθυμία να βελτιώσουν την κατάστασή τους, στερεί από τους ανθρώπους την
αξιοπρέπειά τους.

Η Radi-Aid υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει λόγος να εξισώνεται μια δωρεά με μια ζωή που σώζεται. Τα
παγκόσμια ζητήματα είναι πολύπλοκα, οπότε η Radi-Aid αντιστέκεται στην τάση των οργανώσεων που
προσφέρουν βοήθεια να πείθουν το κοινό τους ότι οι λύσεις είναι φθηνές και εύκολες. Απονέμοντας
κάθε χρόνο ένα παράλληλο βραβείο, το Golden Radiator, η Radi-Aid δείχνει ότι η διαφήμιση μπορεί να
εκπροσωπεί τα άτομα με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Οι καμπάνιες μπορούν να εμπνέουν αντί να
ενοχοποιούν το κοινό τους. Οι φιλανθρωπικές καμπάνιες μπορούν να αναδείξουν την έννοια της
κοινής ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης αντί της αποστασιοποίησης.

Αποζημίωση ΦΠΑ για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
Πρόκειται για μια μακροχρόνια εκστρατεία της οργάνωσης Frivillighet Norge για μια πολιτική αλλαγή
προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική βιωσιμότητα για την κοινωνία των πολιτών. Η Νορβηγική
Αρχή Λοταριών και Ιδρυμάτων καταβάλλει κάθε χρόνο αποζημίωση ΦΠΑ σε εθελοντικές ομάδες και
οργανώσεις με βάση το ύψος των δαπανών τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό έσοδο για πολλές
οργανώσεις. Αλλά η κυβέρνηση είχε περιορίσει το ποσοστό αυτού του ποσού. Η Frivilliget Norge
εργάστηκε εντατικά πολλά χρόνια σε πολιτικό επίπεδο για να πιέσει την κυβέρνηση να αυξήσει το
ποσοστό αυτής της υποστήριξης. Ως αποτέλεσμα της πολιτικής τους εκστρατείας, για πρώτη φορά
στην ιστορία, αυτό καλύπτει όλες τις δαπάνες ΦΠΑ των εθελοντών για αγαθά και υπηρεσίες.
Πάνω από 20.000 εθελοντικές ομάδες και ενώσεις έχουν λάβει αποζημίωση ΦΠΑ. Η κυβέρνηση
στοχεύει στην πλήρη αντιστάθμιση του ΦΠΑ και το 2022 και εργάζεται για να θέσει σε εφαρμογή το
τελευταίο μέρος του παζλ, τη ρυθμιστική διαχείριση του συστήματος, έτσι ώστε να γίνει δικαίωμα για
όλες τις εθελοντικές οργανώσεις να λάβουν πίσω όλο τον ΦΠΑ.
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Μεθοδολογίες

Στη μέχρι τώρα εμπειρία μας στην συνηγορία, έχουμε καταγράψει ως καλή πρακτική τη
δημιουργία συμμαχιών με νομική μορφή που μπορούν να εκπροσωπήσουν σημαντικό αριθμό
οργανώσεων σε θεσμούς και φορείς.
Σήμερα, αν και υπάρχουν επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα που λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως
συμμαχίες σε κλαδικό επίπεδο, δεν έχει καταγραφεί κανένα πολυκλαδικό δίκτυο που να
εστιάζει στα συμφέροντα των μικρομεσαίων οργανώσεων - οι οποίες αποτελούν και τη
"ραχοκοκαλιά" του Οικοσυστήματος.
Στο ταξίδι μας στο Όσλο είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με την "Frivillget Norge" -την
Ένωση ΜΚΟ στη Νορβηγία και να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς μας
σχετικά με το ποια Κοινωνία των Πολιτών μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε κοινό
επίπεδο. Αυτή η εμπειρία αποδείχτηκε έμπνευση και  για τα δικά μας σχέδιά μας να
δημιουργήσουμε έναν επίσημο φορέα - ένωση των ΟΚΠ και στην Ελλάδα. Κατά την επίσκεψη
αυτή ανταλλάξαμε πολύ χρήσιμο υλικό, όπως το καταστατικό του οργανισμού, το οποίο μπορεί
να λειτουργήσει ως βάση για την πρώτη μας προσπάθεια να διαμορφώσουμε το δικό μας
πρώτο σχέδιο.
Συμπερασματικά, η δημιουργία ενός δευτεροβάθμιου φορέα είναι ένα σημαντικό εργαλείο σε
θέματα συνηγορίας αλλά και μια γενικότερη "πλατφόρμα συνεργασίας" για πολλές οργανώσεις
που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.

Κουλτούρα

Ήταν επίσης πολύ σαφές από την εμπειρία μας ότι η προσέγγιση και η κουλτούρα των
ανθρώπων που συμμετέχουν στην Κοινωνία των Πολιτών στη Νορβηγία (επιπλεον της
διαθέσιμης χρηματοδότησης), επηρέασε σημαντικά την ωριμότητα του οικοσυστήματος των μη
κερδοσκοπικών οργανώσεων και το επίπεδο των δράσεων συνηγορίας. 
Για παράδειγμα, το 80% των ανθρώπων στη Νορβηγία εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην
κοινωνία των πολιτών,  ενώ το 70% είναι εθελοντές.
Υπάρχουν επίσης πολλά που μπορούμε να πάρουμε ως παράδειγμα, από την ενεργή εμπλοκή
της νεολαίας της Νορβηγίας με τον μη κερδοσκοπικό τομέα και με τη συνηγορία. Εντοπίσαμε
τη γενναιόδωρη διάθεση πόρων στους νέους, την ισχυρή δέσμευση για τη συμμετοχή των
νέων, την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών το σεβασμό στη διαφορετικότητα
και την ξεχωριστή ταυτότητα των διαφόρων μειονοτήτων της.
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Disclaimer

«Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν αποτελούν προσωπικές απόψεις του
συντάκτη / της συντάκτριας και δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ ή του Διαχειριστή Επιχορήγησης του
Προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα (Ίδρυμα Μποδοσάκη σε
συνεργασία με το SolidarityNow)».
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