Table 6

Voting Results on the Relative Importance of the Οράµατα

Triggering Question: "Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά ενός ιδανικού κοινωνικό-οικονοµικό-πολιτικού συστήµατος, τα οποία να ενθαρρύνουν την ενεργή
συµµετοχή των νέων;"
# (VOTES) Όραµα

1: (9 Votes) Αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες
16: (9 Votes) Στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη
15: (7 Votes) Αµεσοδηµοκρατία
24: (6 Votes) Αθλητική παιδεία
8: (4 Votes) Αταξική - προοδευτική κοινωνία
19: (4 Votes) Σχολές σκέψης όπου οι νέοι αξιολογούνται και επιλέγονται για να συµµετάσχουν στα κέντρα λήψης
αποφάσεων
35: (4 Votes) Κολεκτίβες
44: (4 Votes) Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας (ωράριο, µισθός κτλ.)
62: (4 Votes) Free coffee for active citizens in the coffee shops called 'Active Cafe' (∆ωρεάν καφές για ενεργούς πολίτες
σε καφενεία που ονοµάζονται ''Active Cafe''
4: (3 Votes) Ένα σύστηµα που σε βοηθά να ονειρεύεσαι
6: (3 Votes) Inclusive system that revises the current understanding of 'success' (Ένα σύστηµα στο οποίο συµµετέχουν
όλοι και το οποίο αναθεωρεί τη σηµερινή κατανόηση του όρου 'επιτυχία'
23: (3 Votes) Παιδεία κριτικής σκέψης
25: (3 Votes) Έντιµοι, ανοικτόµυαλοι, εργατικοί πολίτες µε θετική σκέψη
27: (3 Votes) ∆ωρεάν µόρφωση
29: (3 Votes) Τέλος στην πείνα και στη φτώχεια
43: (3 Votes) Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για καλύτερη ηλεκτρονική διακυβέρνηση
47: (3 Votes) Πλήρης συνεργασία συστήµατος µε πολίτες
50: (3 Votes) Creation of a globally connected system of civil and criminal justice focusing on restaurative justice
(∆ηµιουργία ενός διεθνώς συνδεδεµένου συστήµατος αστικού και ποινικού δικαίου µε έµφαση στη 'διώρθωση')
57: (3 Votes) Οι γονείς έχουν ποιοτικό χρόνο µε τα νεογέννητα µωρά τους για τουλάχιστον 2 χρόνια
61: (3 Votes) Ίσα δικαιώµατα άνδρα - γυναίκας όσον αφορά πολιτική, παιδεία, ίση κατανοµή θέσεων εξουσίας κτλ.
5: (2 Votes) ∆ιαφάνεια στις προσλήψεις δηµοσίου
11: (2 Votes) Απουσία αδράνειας και απάθειας από µέρους των νέων
20: (2 Votes) Παιγνιώδεις χώροι εργασίας και σχολεία
22: (2 Votes) Άµεση συµµετοχή σε πολιτικές συζητήσεις µέσω κρατικής διαδικτυακής πλατφόρµας
33: (2 Votes) Αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας απαλλαγµένοι από τα ορυκτά καύσιµα
39: (2 Votes) Βελτίωση στα µέσα µαζικής µεταφοράς
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59: (2 Votes) Oριζόντια ψηφοφορία
63: (2 Votes) Removal of borders: free movement and global citizenship
70: (2 Votes) Media literacy (Γραµµατισµός στα µέσα µαζικής επικοινωνίας)
73: (2 Votes) Transparency in the running of the pharmaceutical industry (∆ιαφάνεια στον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργούν οι βιοµηχανίες φαρµάκων)
82: (2 Votes) Πολεοδοµικός σχεδιασµός των πόλεων και των χωριών που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ανθρώπινων
σχέσεων
3: (1 Votes) Κοµµατικοποίηση µε 'µέτρο'
7: (1 Votes) Περισσότερα κονδύλια από το κράτος προς απόφοιτους πανεπιστηµίων και άλλων σχολών για πρακτική
άσκηση - απόκτηση εµπειρίας στον τοµέα που έχουν σπουδάσει
12: (1 Votes) Σωστή εκπαίδευση χωρίς προσωπικές πεποιθήσεις από τους διδάσκοντες
13: (1 Votes) Το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και όχι το κεφάλαιο
14: (1 Votes) ∆ιαµοιρασµός επιδοµάτων µε διαφάνεια και δικαιοσύνη
18: (1 Votes) Νέοι (καινούργιοι) άνθρωποι σε θέσεις κλειδιά
21: (1 Votes) Συνεχής και ουσιαστική βιωµατική εκπαίδευση στην πολιτική αγωγή
26: (1 Votes) Επιστροφή στη φύση - ελεύθερη βιοκαλλιέργεια
28: (1 Votes) Επιχορήγηση ιατρικής έρευνας
30: (1 Votes) System implementing peoples' rights and obligations (Ένα σύστηµα που εφαρµόζει πλήρως ανθρώπινα
δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις)
31: (1 Votes) Ποιοτικότερη ζωή µε λιγότερα υλικά αγαθά
45: (1 Votes) Αναγκαστική συµµετοχή των νέων σε ουσιώδη ζητήµατα (πχ. εθελοντική εργασία)
53: (1 Votes) Συχνή αξιοκρατική αξιολόγηση των ικανοτήτων των δηµοσίων υπαλλήλων
56: (1 Votes) Λύση στο κυπριακό πρόβληµα
58: (1 Votes) ∆ηµιουργία τεχνοκρατικών οµάδων από την πολιτεία οι οποίες ενθαρρύνουν και εξετάζουν εισηγήσεις
των πολιτών σε διάφορα θέµατα
65: (1 Votes) Ποιοτικότερες συνθήκες 'ιδρυµατοποίησης'
69: (1 Votes) ∆ηµοσιοποίηση τραπεζικού λογαριασµού πολιτικών και αξιωµατούχων - πόθεν έσχες
77: (1 Votes) Συµµετοχή των νέων στη βουλή και άσκηση κριτικής στις αποφάσεις
79: (1 Votes) Παραδειγµατική τιµωρία αδικηµάτων
2: (0 Votes) Εξασφάλιση εργασίας σε πτυχιούχους φοιτητές
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9: (0 Votes) Αποκέντρωση εξουσίας
10: (0 Votes) Εύκολη εξυπηρέτηση των νέων στις διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες
17: (0 Votes) Αποδοχή διαφορετικότητας
32: (0 Votes) Αξιοποίηση των ευκαιριών και των προκλήσεων των νέων µπροστά στο αρνητικό νεοφιλελεύθερο
οικονοµικό-πολιτικό-κοινωνικό σύστηµα
34: (0 Votes) [DELETE] Πολυπολιτισµικές κοινωνίες
36: (0 Votes) [DELETE] Αταξική κοινωνία
37: (0 Votes) Επιστροφή σε εθνικό νόµισµα για να µπορεί το κράτος να δηµιουργεί χρήµα
38: (0 Votes) Μη υπέρµετρη αστυνόµευση σε κοινωνικές εκδηλώσεις
40: (0 Votes) Αφθονία υλικών αγαθών ώστε να µην υπάρχει ανάγκη για εργασία
41: (0 Votes) [DELETE] Υπάρχει σχολή στήριξης των τεµπέλιδων
42: (0 Votes) Απαγόρευση συµµετοχής σε νέους κάτω των 16ετών σε κοµµατικές οργανώσεις
46: (0 Votes) [DELETE] Συνταξιοδότηση των καθηγητών στο 45ο έτος της ηλικίας τους
48: (0 Votes) Σωστή - έγκαιρη ενηµέρωση
49: (0 Votes) Το σύστηµα σε επιβραβεύει και δεν απορρίπτει
51: (0 Votes) [DELETE] Κολεκτίβες - κοινωνικοποίηση της παραγωγής
52: (0 Votes) WiMAX
54: (0 Votes) [DELETE] ∆ηµιουργία χρήµατος από κράτος
55: (0 Votes) Ανθρώπινες συνθήκες φυλάκισης
60: (0 Votes) Άµβλυνση ψηφιακού χάσµατος - δωρεάν παροχή διαδικτύου σε όλο το εύρος της Κύπρου
64: (0 Votes) Συζήτηση πολιτικών και πολιτών µε ίσους όρους
66: (0 Votes) Κοινή επίτευξη στόχων
67: (0 Votes) [DELETE] Ύπαρξη ωραίων χώρων κοινής συνεύρεσης χωρίς χρέωση
68: (0 Votes) ∆ηµιουργία ανθρωποκεντρικής εκπαίδευσης
71: (0 Votes) Ελεύθερη διακίνηση και διαµονή στο εξωτερικό
72: (0 Votes) Επιβράβευση και προβολή ενεργών πολιτών
74: (0 Votes) Παρέµβαση κράτους στην οικονοµία
75: (0 Votes) Σωστό σύστηµα υγείας
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76: (0 Votes) Κατοχύρωση ίσων δικαιωµάτων σε όλους χωρίς διακρίσεις
78: (0 Votes) Ευαισθητοποίηση σε καίρια θέµατα (π.χ. παγκοσµιοποίηση, άγρια φύση, λιώσιµο των πάγων, ζώα προς
εξαφάνιση)
80: (0 Votes) Στήριξη αθλητισµού
81: (0 Votes) ∆υνατότητα να κτίσει τη ζωή του (εργασία, στέγη, αξιοπρεπές επίπεδο ζωής)
Total Votes Cast: 125
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