9: ΤΟ ΜΕΣΟΝ
10: Μη πραγµατοποιήσιµες υποσχέσεις

7: Κοµµατικοποίηση VS Υγιούς πολιτικής σκέψης

8: Αδυναµία ανάπτυξης προσωπικής κριτικής σκέψης που µας καθιστά
ευάλωτους σε προκαταλήψεις και στερεότυπα

118: Καθηγητές και ιδιωτικά φροντιστήρια

116: Έλλειψη χρόνου λόγω του συστήµατος παιδείας

93: Καθοδήγηση της εκπαίδευσης µε βάση τα πολιτικά συµφέροντα της
εποχής

89: Άγνοια και αποξένωση µας από την παράδοση και τον πολιτισµό µας

82: Απουσία αθλητικής παιδείας

76: Έλλειψη κοινωνικής συνείδησης

75: Έλλειψη υγιών προτύπων και µη προβολή τους

70: Παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων για τα κοινά - αδιαφορία

65: Οι προτάσεις και ιδέες των νέων δεν λαµβάνονται υπόψη από το
σύστηµα

59: Μη ανάθεση εργασιών σε νέους λόγω έλλειψης εµπειρίας

36: Λανθασµένος τρόπος εκπαίδευσης στα σχολεία σε θέµατα
συµµετοχής

147: Γίνονται διορισµοί και όχι προκηρύξεις θέσεων στους ηµι-κρατικούς
οργανισµούς

145: Παράνοµη εργοδότηση αλλοδαπών

137: Απουσία αξιολόγησης

128: Η µη υιοθέτηση της οριζόντιας ψηφοφορίας

121: Έλλειψη µαγκιάς και τσαµπουκά εκ µέρους των πολιτικών
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105: Αµετροέπεια, αλαζονεία και ασυνέπεια λόγου

103: Η µη ανάληψη ευθύνης από τους πολίτες και από τους πολιτικούς

101: ∆υσκολία προσδιορισµού του τι είναι αντικειµενικά ορθό

92: Non-political, social or economical progress

72: Βουλευτική και προεδρική ασυλία

71: Αδυναµία µετατροπής υποσχέσεων σε πράξεις από πολιτικούς

65: Οι προτάσεις και ιδέες των νέων δεν λαµβάνονται υπόψη από το
σύστηµα

63: Έλλειψη πολιτικής σταθερότητας

61: Ανεπαρκής κοινωνική πολιτική

41: ∆ιαφθορά του πολιτικού συστήµατος

29: Έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας

27: Κοινωνικά αδικήµατα που παραµένουν ατιµώρητα

22: Οι πολιτικοί που ασχολούνται κυρίως µε τις προσωπικές τους
φιλοδοξίες

16: Αναξιοκρατία

15: Τα κόµµατα

12: Καταχρασµός εξουσίας των πολιτικών ατόµων προς ιδίον όφελος
αντί για το καλό της χώρας

2: Έλλειψη εµπιστοσύνης προς τους πολιτικούς

1: Ελλειπής εκπαίδευση πολιτικής αγωγής στα σχολεία

30: Έλλειψη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Cluster 2: Αναξιοκρατία

Cluster 1: Παιδεία

Triggering Question: "Ποια είναι τα µειονεκτήµατα ή τα εµπόδια του σηµερινού κοινωνικό-οικονοµικο-πολιτικού συστήµατος τα οποία αποθαρρύνουν τη συµµετοχή των νέων;"
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4: Μη συµπερίληψη των νέων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων
11: Συγκέντρωση θέσεων εξουσίας σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας

3: Αδιαλλαξία πολιτικών συνέδρων

88: Ελιτίστικη στάση των πολιτικών

125: ∆ιατήρηση κεκτηµένων

112: Άρνηση να συµµετέχεις σε ένα σύστηµα που δεν σε εκφράζει το
οποίο µπορεί να µεταφραστεί ωσ απάθεια

40: Αδυναµία εµφάνισης νέων πολιτικών κινήσεων λόγω του
κοινωνικο-πολιτικού κατεστηµένου

23: Αδυναµία των νέων να αναµειχθούν και να συµβάλουν στα πολιτικά
πράγµατα χωρίς να ανήκουν σε κάποιο κόµµα

5: Ελλειπής ύπαρξη ανεξάρτητων φορέων

Cluster 5:
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122: ∆ιάβρωση των πολιτικών λόγω της µακρόχρονης παραµονής τους
στην πολιτική

46: Φανατισµός σε κόµµατα µε παρωχηµένες ιδέες

45: Γηραιοκρατία

25: Ο ηλικιακός ρατσισµός

21: Καρεκλοκένταυροι Ηγέτες

19: Η παρουσία των ίδιων πολιτικών προσώπων για πολλά χρόνια

Cluster 4: Ηλικιακή ∆ιάκριση

Cluster 3:

Triggering Question: "Ποια είναι τα µειονεκτήµατα ή τα εµπόδια του σηµερινού κοινωνικό-οικονοµικο-πολιτικού συστήµατος τα οποία αποθαρρύνουν τη συµµετοχή των νέων;"
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33: Κλειστή κοινωνία

44: Lack of direct participation and democratic elements in the systems
(Έλλειψη άµεσης συµµετοχής - stagnant democracy)
81: Έλλειψη συζήτησης πολιτικών µε πολιτών µε ίσους όρους

26: Πολύπλοκες διαδικασίες ψηφοφορίας για πρωτοεισερχόµενους
ψηφοφόρους

28: Μη αξιοποίηση διαδικτύου στο πολιτικό γίγνεσθαι

52: Επιφανειακός / Ανούσιος διχασµός σε πολιτικούς χώρους (δεξιά,
αριστερά, κέντρο)

98: Χρονοβόρες διαδικασίες στο σύστηµα

139: ∆υσκολία πρόσβασης στη δηµόσια σφαίρα

127: Έλλειψη χώρων συνεύρεσης όπως πλατείες
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115: Μη επαναπροσδιορισµός αναθεώρηση ιδεών

114: Φόβος ελεύθερης έκφρασης του λόγου

111: Εθνικισµός

100: Φανατισµός χωρίς λόγο

83: Άλλα λένε, άλλα κάνουν και άλλα εννοούν

80: Μιµητισµός µη εφαρµόσιµος στα κυπριακά δεδοµένα

74: [DELETE] Φοβία προς την καινοτοµία

62: Κοινωνική αλλαγή

60: Βόλεµα και κοντοφθαλµία λόγω ικανοποίησης βασικών αναγκών

56: Παντελής απουσία ηθικής και δεοντολογίας

55: Ασύστολη φλυαρία άνευ λόγου

51: Κοινωνικός αποκλεισµός λόγω φύλου, εθνικότητος, αναπηρίας και
σεξουαλικότητας

97: You cannot see how your action will or can bring positive change in a
complex system therefore you pull out

102: Η µη συµπερίληψη των νέων που διαµένουν σε χωριά

50: Μονοδιάστατες, άσκοπες πολιτικές αντιπαραθέσεις από πολιτικούς
ηγέτες

49: Η άρνηση ή αδυναµία αποδοχής νέων φρέσκων ιδεών

46: Φανατισµός σε κόµµατα µε παρωχηµένες ιδέες

94: Όχι αµεσότητα στις πολιτικές και κοινωνικές αποφάσεις

35: Γραφειοκρατία

31: ∆υσκολία στα µέσα µαζικής µεταφοράς

14: Το δεδοµένο κοινωνικό-πολιτικό σύστηµα που οδηγεί στον
ατοµικισµό και στην αποξένωση των ανθρώπων

13: Ανυπαρξία Αµεσοδηµοκρατίας λόγω του συγκεντρωτικού
πολιτεύµατος

6: ∆υσκολία Επικοινωνίας µε αρµόδιες αρχές λόγω γραφειοκρατικών
διαδικασιών και νοοτροπίας

37: Κοινωνικός στιγµατισµός ως απόρρoια της κοµµατικοποίησης

Cluster 8: Στενοµυαλοσύνη

Cluster 7:

Cluster 6: Πρόσβαση

Triggering Question: "Ποια είναι τα µειονεκτήµατα ή τα εµπόδια του σηµερινού κοινωνικό-οικονοµικο-πολιτικού συστήµατος τα οποία αποθαρρύνουν τη συµµετοχή των νέων;"
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138: Έλλειψη αυτοκριτικής

133: ∆υσκολία και φόβος υιοθέτησης ξένων ιδεών, κουλτούρας και
προτύπων - ξενοφοβία

131: Αντιεξουσιαστικό κίνηµα και απολυταρχικές πεποιθήσεις

124: ∆υσκολία εξεύρεσης οµοιδεατων συµµάχων όταν οι ιδέες µας είναι
καινοτόµες

106: Power hunger by the church representatives

Generated by the participants at the Νέοι! Οραµατιστείτε και Σχεδιάστε το Ιδανικό Μέλλον! on 17 - 22 Ιουλίου 2012, at Πάφος
Prepared by Emily Efthivoulou

126: Υποκίνηση και προπαγάνδα από τηλε-παρουσιαστές

73: Χειραγώγηση

69: Παραπληροφόρηση

99: Υποτίµηση της δύναµης της ψήφου από τους ψηφοφόρους

20: The system is based on power dymanics friendly to power hungry
people

18: Τα ΜΜΕ
57: Υπερ-πολιτικοποίηση των νέων

Cluster 10: Power Dynamics

Cluster 9: Προπαγάνδα

Triggering Question: "Ποια είναι τα µειονεκτήµατα ή τα εµπόδια του σηµερινού κοινωνικό-οικονοµικο-πολιτικού συστήµατος τα οποία αποθαρρύνουν τη συµµετοχή των νέων;"
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144: Συνεχή παραµονή της τουρκικής σηµαίας στον Πενταδάκτυλο

48: Η ιδέα / άποψη ότι δεν θα αλλάξει κάτι από τους νέους

134: Έλλειψη προσωπικής πίστης στις ιδέες και στις δυνατότητες µας

130: Υλιστικό βόλεµα οδηγεί στην έλλειψη µαχητικότητας

113: Μειωµένη εθελοντική εργασία, έλλειψη κουλτούρας εθελοντισµού,
µη αναγνώριση εθελοντικής εργασίας

Generated by the participants at the Νέοι! Οραµατιστείτε και Σχεδιάστε το Ιδανικό Μέλλον! on 17 - 22 Ιουλίου 2012, at Πάφος
Prepared by Emily Efthivoulou

142: Επηρεασµός από την ελληνική πολιτική κατάσταση

90: Κινδυνολογία

112: Άρνηση να συµµετέχεις σε ένα σύστηµα που δεν σε εκφράζει το
οποίο µπορεί να µεταφραστεί ωσ απάθεια

129: 24/7 εργασίας και έλλειψη κοινωνικής και προσωπικής ζωής

120: Πιεστικό σύστηµα και δηµιουργία ανταγωνιστικής διάθεσης

108: Ελλειπής φορολόγηση προς την εκκλησία

107: Υπέρογκοι µισθοί πολιτικών, πολυτελείς ζωές VS χαµηλοί µισθοί
πολιτών

86: Έλλειψη οικονοµικής βοήθειας προς µονογονεικές, φτωχές και
πολύτεκνες οικογένειες

67: Μεταναστευτική πολιτική του κράτους

87: Οι υπάρχουσες ιδεολογίες είναι ανεφάρµοστες/µη λειτουργικές και
µη αναπροσδιοριζόµενες

64: Απουσία µακροχρόνιου οράµατος

54: [DELETE] Αποξένωση των ανθρώπων

143: Ξεπούληµα της κυπριακής γης στα κατεχόµενα

141: Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία

140: Παρουσία τουρκικού στρατού κατοχής

47: Παθητική στάση των νέων λόγω της νοοτροπίας µε την οποία
µεγαλώνουν

42: Μη πολιτικοποίηση των νέων

39: Ανεργία και αίσθηµα απογοήτευσης των νέων

58: Ελλειπής οικονοµική, κοινωνική και ιατρική βοήθεια σε πολίτες µε
ανάγκες και παροχή επιδοµάτων σε άλλους

53: Άνιση κατανοµή του πλούτου και κοινωνικών παροχών

55: Ασύστολη φλυαρία άνευ λόγου
91: Ελλειµατική καταγραφή ιστορίας - φάκελος Κύπρου

43: Οικονοµία µέσα από τα σύγχρονα νεοφιλελεύθερα συστήµατα

34: Στασιµότητα στο κυπριακό πρόβληµα

24: Καµία ουσιώδης προσπάθεια πραγµατοποίησης των στόχων και
από το σύστηµα και από τους νέους

38: Πεσσιµισµός

Cluster 13: Οικονοµία

Cluster 12: Κυπριακό Πρόβληµα

Cluster 11: Ματαιοδοξία

Triggering Question: "Ποια είναι τα µειονεκτήµατα ή τα εµπόδια του σηµερινού κοινωνικό-οικονοµικο-πολιτικού συστήµατος τα οποία αποθαρρύνουν τη συµµετοχή των νέων;"
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146: Salary rates for males versus females

119: Προτεραιότητα σε τουρκοκύπριους, αλλοδαπούς, αιτητές πολιτικού
ασύλου => απογοήτευση προς ελληνοκύπριους

109: Ο ρόλος της θρησκείας στην πολιτική και στη εκπαίδευση

104: Αποκλεισµός παιχνιδιού από τη ζωή µας

78: Άρνηση ιατρικής περίθαλψης και µη κατάλληλη ενηµέρωση ασθενών

66: ∆ιάκριση στον πολιτικό χώρο λόγω φύλου, ηλικίας, αναπηρίας,
εθνικότητας και σεξουαλικότητας

51: Κοινωνικός αποκλεισµός λόγω φύλου, εθνικότητος, αναπηρίας και
σεξουαλικότητας

Cluster 14: Έλλειψη σεβασµού και ανθρωπίνων
δικαιωµάτων
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132: Ολιγαρχία / Το οξύµωρο / προβατοποίηση

117: Γνώσεις επί παντός επιστητού

110: Εσωκοµµατισµός

85: Υπερίσχυση ατοµικής συµπεριφοράς έναντι συλλογικής
συµπεριφοράς των πολιτών και της κοινωνίας

84: Lack of accountability

77: Επιλεκτική µνήµη, λήθη και λαϊκισµός

32: Το ασυµβίβαστο µεταξύ της επαγγελµατικής και βουλευτικής
ιδιότητας

Cluster 15: Πολιτικό Ήθος

Triggering Question: "Ποια είναι τα µειονεκτήµατα ή τα εµπόδια του σηµερινού κοινωνικό-οικονοµικο-πολιτικού συστήµατος τα οποία αποθαρρύνουν τη συµµετοχή των νέων;"
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