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Αυτή η έκθεση δεν θα µπορούσε να προετοιµαστεί χωρίς τη γενναιόδωρη
συµβολή  πολλών  ατόµων και οργανώσεων.



Ένα από τα κύρια επιτεύγµατα του προγράµµατος στα πλαίσια του οποίου συντάχθηκε αυτή η
έκθεση, ήταν η δηµιουργία της πρώτης Χάρτας των Κυπρίων Νέων. Αυτή η Χάρτα έχει παραχθεί
από  Ελληνοκύπριους και  Τουρκοκύπριους, οι οποίοι µαζί έχουν σχεδιάσει ένα όραµα µιας
µελλοντικής Κύπρου. Πιο κάτω είναι µερικά από τα σηµαντικότερα άρθρα της Χάρτας.

Εµείς, η νεολαία της Κύπρου:

Μόρφωση

- Αναµένουµε το εκπαιδευτικό µας σύστηµα να αντανακλά τις κοινωνικές αλλαγές και να αναλάβει
ηγετικό ρόλο στην καλλιέργεια των αξιών της αποδοχής του διαφορετικού, της ανεκτικότητας,
της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας και συνύπαρξης, και της επίλυσης των προβληµάτων µε τη
χρήση ειρηνικών µέσων.

Ανεξαρτησία και Ελευθερία του Λόγου Έκφρασης

- Πιστεύουµε ότι κάθε µέλος της κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων και των νέων, θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης της άποψής του, χωρίς το φόβο µεροληπτικής
συµπεριφοράς ή φυσικής βίας.

Κοινωνικο-πολιτική Συµµετοχή

- Νοιώθουµε ότι θα πρέπει να θεωρούµαστε και να γινόµαστε αποδεκτοί ως πολίτες µε ουσιαστική
συνεισφορά στη δηµόσια σφαίρα και στην κοινωνία των πολιτών στην Κύπρο. Για αυτό το λόγο
επικροτούµε πλήρως τους µηχανισµούς οι οποίοι θα µας επιτρέπουν να παίρνουµε µέρος σε
πολιτικές αποφάσεις σ’ όλα τα επίπεδα.

Ειρήνη και Συµφιλίωση

- Προσδοκούµε να αδράξουµε την ευκαιρία και την απαιτούµενη υποστήριξη και ενθάρρυνση
ούτως ώστε να γίνουµε η κινητήρια δύναµη για το χτίσιµο γέφυρων  ανάµεσα στα µέλη των δύο
κοινοτήτων.

- Υποστηρίζουµε την προώθηση µιας ισχυρής, κοινής, «γεφυρωτικής» Κυπριακής πολιτικής και
υπερεθνικής ταυτότητας, στην οποία να αναγνωρίζεται ότι ο όρος «Κύπριος» αναφέρεται τόσο
στους Ελληνοκύπριους όσο και στους Τουρκοκύπριους.

- Υποστηρίζουµε τη δηµιουργία µιας συµπεριληπτικής κυπριακής κοινωνίας και µιας νεολαίας η
οποία να είναι «ενωµένη στην ποικιλοµορφία» να αποδέχεται, να σέβεται τους άλλους πολιτισµούς
και να είναι ανοικτή στην αλλαγή.

Ο πλήρης Χάρτης συµπεριλαµβάνεται στο τέλος αυτού του  βιβλιαρίου.
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∆ίνοντας Φωνή
στους Κύπριους Νέους

Εµείς, οι νέοι από την Τουρκοκυπριακή και την Ελληνοκυπριακή κοινότητα, έχουµε
εξετάσει από κοινού τις ζωές, τα προβλήµατα και τις ανησυχίες µας, και έχουµε
καταλήξει σε συµφωνία σχετικά µε διάφορες προτάσεις, που επιθυµούµε να
προτείνουµε στους συµπατριώτες µας, αφού τις θεωρούµε ζωτικής σηµασίας για
µια πλήρη και παραγωγική ζωή στο νησί και για την εξασφάλιση του κοινού µέλλοντός
µας.
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Η πρώτη Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη
στην Κύπρο εστιάζει στους τρόπους ζωής και στις
φιλοδοξίες των νέων του νησιού1. Η Έκθεση είναι
µοναδική καθώς είναι η πρώτη φορά που
χαρτογραφούνται από κοινού πτυχές της ζωής της
νεολαίας τόσο στην ελληνοκυπριακή όσο και στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό δεδοµένου του µακρόχρονου
διαχωρισµού των δύο κοινοτήτων που είχε ως
αποτέλεσµα οι Κύπριοι νέοι να µεγαλώνουν µακριά
ο ένας από τον άλλο.

Η παρούσα Έκθεση είναι µέρος του έργου ∆ιάλογος
Ανάµεσα στους Κύπριους Νέους, που στήριξε το
Πρόγραµµα Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών –
∆ράση για Συνεργασία και Εµπιστοσύνη (UNDP-
ACT), µεταξύ των ετών 2007 και 2009. Βασίζεται
κατά κύριο λόγο στα αποτελέσµατα µιας ενδελεχούς
έρευνας που διεξήχθη σε ολόκληρο το νησί, της
Έρευνας για τις Φιλοδοξίες των Νέων (ΕΦΝ1),
στην οποία συµµετείχαν περισσότεροι από 1600
νέοι, από το Νοέµβριο του 2007 έως και το Μάρτιο
του 2008, και µιας σειράς από 60 εις βάθος
συνεν τεύξε ις  από  νεαρούς  Κυπρ ίους
προερχόµενους και από τις δύο κοινότητες. Λόγω
των σηµαντικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα λίγο
µετά τη διεξαγωγή της αρχικής έρευνας, δηλαδή
λόγω της εκλογής νέας κυβέρνησης στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία και της ανανεωµένης προσπάθειας
εύρεσης λύσης στο µακρόχρονο πολιτικό πρόβληµα
στο νησί, διενεργήθηκε µια δεύτερη έρευνα εν
συνεχεία της πρώτης (ΕΦΝ2) τον Ιούλιο του 2008.

Ένα καινοτόµο χαρακτηριστικό της έρευνας ήταν η
χρήση δύο σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών: της
Συµµετοχικής Έρευνας ∆ράσης και της
Ερµηνευτικής Αναπαραγωγής. Η πρώτη τεχνική
έχει αναδειχθεί ως µια σηµαντική µεθοδολογία
παρέµβασης, ανάπτυξης και αλλαγής εντός
κοινοτήτων και οµάδων, ενώ η τελευταία εστιάζει
στην έρευνα µε τους νέους σε αντίθεση µε την
έρευνα για τους νέους. Για την επιτυχή εφαρµογή
των προαναφερθεισών τεχνικών και για την ενεργή
εµπλοκή της ελληνοκυπριακής και της
τουρκοκυπριακής νεολαίας σε όλες τις πτυχές του
έργου, ιδρύθηκε το Συµβουλευτικό Συµβούλιο
Νέων (ΣΣΝ) που απαρτιζόταν από 12
Ελληνοκύπριους και 12 Τουρκοκύπριους2. Με τον
υποστηρικτικό ρόλο που ανέλαβε, το Συµβουλευτικό
Συµβούλιο Νέων παρείχε στήριξη στην ερευνητική
οµάδα κατά την ανάπτυξη της αρχικής έρευνας και
αργότερα, κατά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων
της.

Η παρούσα Περίληψη της Έκθεσης του 2009 για
την Ανθρώπινη Ανάπτυξη στην Κύπρο παρουσιάζει
επιλεγµένα πορίσµατα της έρευνας και
συµπεριλαµβάνει τη Χάρτα των Κύπριων Νέων
που δηµιουργήθηκε µε τη συµβολή του ΣΣΝ.
Ευελπιστούµε ότι αυτή η Χάρτα θα χρησιµεύσει ως
εργαλείο περαιτέρω ενθάρρυνσης και ενίσχυσης
του ρόλου που διαδραµατίζουν οι Κύπριοι όσον
αφορά την ειρηνευτική διαδικασία και το µέλλον
της πατρίδας τους.

Κυπριακή Νεολαία:
Φιλοδοξίες, Τρόποι Ζωής
και Ενδυνάµωση

Η Ανθρώπινη Ανάπτυξη στην Κύπρο περιπλέκεται λόγω του
µακροχρόνιου πολιτικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει το νησί
Η προσέγγιση της ανθρώπινης ανάπτυξης στοχεύει
στην υπέρβαση των δεικτών εθνικού εισοδήµατος
και οικονοµικής ανάπτυξης ως µονάδων µέτρησης
ανάπτυξης. Τοποθετεί τα άτοµα στην καρδιά της
αναπτυξιακής διαδικασίας και στοχεύει στη
διεύρυνση των επιλογών των ατόµων δηµιουργώντας
ένα περιβάλλον στο οποίο οι ικανότητες των
ανθρώπων επεκτείνονται κατά τρόπο ώστε να

µπορούν να αναπτύξουν τις πλήρεις δυνατότητές
τους για να διαγάγουν µια παραγωγική και
ολοκληρωµένη ζωή, σύµφωνα µε τις ανάγκες και
τα ενδιαφέροντά τους. Ο ∆είκτης Ανθρώπινης
Ανάπτυξης (∆ΑΑ ) για την Κύπρο3 ανέρχεται στο
0,912, κατατάσσοντας την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
στην 30ή θέση ανάµεσα σε 179 χώρες.4

Στην Κύπρο, ως αποτέλεσµα της πολιτικής
κατάστασης, και οι δύο κοινότητες υπέστησαν
ποικίλες απώλειες οι οποίες στην καλύτερη
περίπτωση παρακώλυσαν και στη χειρότερη
υπονόµευσαν την πορεία των κοινοτήτων προς την
ανθρώπινη ανάπτυξη. Η συντριπτική πλειοψηφία
των Ελληνοκύπριων και των Τουρκοκύπριων νέων
µεγάλωσε ξεχωριστά η µία από την άλλη,
στερούµενη του δικαιώµατός της να µαθαίνει για
τη ζωή και τις φιλοδοξίες της άλλης. ∆εδοµένων
των ανωτέρω, οι Κύπριοι νέοι διακυβεύουν τα

περισσότερα, καθώς ενδεχόµενη λύση του
κυπριακού προβλήµατος θα έχει άµεση επίπτωση
στις ζωές τους και στις ζωές των µελλοντικών
γενιών. Οι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι νέοι
µε την ιδιότητά τους ως φορέων αλλαγής και
ειρήνευσης, πρέπει να ενισχυθούν προκειµένου να
είναι σε θέση να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό,
απαραίτητο και πολύτιµο ρόλο στην ανάπτυξη της
χώρας και στη συνεχιζόµενη ειρηνευτική
διαδικασία.

«Ποτέ µην
αµφιβάλλεις
ότι µια µικρή
οµάδα
σκεπτόµενων
και αφοσιωµένων
πολιτών µπορεί
να αλλάξει
τον κόσµο.»
Margaret Mead

23η  από τις 179 χώρες 30η  από τις 147 χώρες 72η  από τις 179 χώρες 30η  από τις 178 χώρες 30η  από τις 179 χώρες

∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης και Λοιποί ∆είκτες Ανάπτυξης για την Κύπρο - 2008
Προσδόκιµο ζωής
κατά τη γέννηση

(έτη)

Ποσοστό αλφαβητισµού
ενηλίκων

(% στις ηλικίες 15 και άνω)

Μεικτή αναλογία εγγραφών
στην πρωτοβάθµια,
δευτεροβάθµια και

τριτοβάθµια εκπαίδευση
(%)

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
(µε βάση την ΙΑ∆ σε

δολάρια ΗΠΑ)

Συνολική
τιµή ∆ΑΑ

79.0 97.6 77.6 25,837 0.912



Στην περίπτωση της παρούσας Έκθεσης, η
ανθρώπινη ανάπτυξη εστιάζει ιδιαίτερα στην
ανάπτυξη της κυπριακής νεολαίας. Η ανάπτυξη της
νεολαίας, µε απλά λόγια, είναι η αυξανόµενη
ικανότητα ενός νεαρού ατόµου να κατανοεί και να
ενεργεί στο κοινωνικό περιβάλλον. Το τελικό
αποτέλεσµα της ανάπτυξης της νεολαίας είναι να
δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα νεαρά άτοµα να
ευηµερήσουν στις κοινότητες και στις χώρες όπου
ζουν. Ένας από τους τρόπους ανάπτυξης της
νεολαίας είναι η συµµετοχή των νέων. Μέσω της
κοινωνικοπολιτικής συµµετοχής οι νέοι άνθρωποι
µαθαίνουν και ωριµάζουν χάρη σε εµπειρίες και
δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να
οικοδοµήσουν ή να βελτιώσουν ορισµένες
δεξιότητες ή ικανότητες. Αποκτώντας αυτές τις
ικανότητες, οι νέοι ενισχύονται σε όλους τους
σηµαντικούς τοµείς της ζωής τους, όπως η
εκπαίδευση, η απασχόληση και η κοινωνικοπολιτική
συµµετοχή. Η ενδυνάµωση δεν µπορεί να υπάρξει
χωρίς ευθύνη και οι νέοι πρέπει να µάθουν να
διαθέτουν µια αίσθηση ατοµικής και κοινωνικής
ευθύνης προς την κοινότητά τους, προς το
περιβάλλον και προς την κοινωνικοπολιτική
ανάπτυξη της κοινωνίας τους. Το αίσθηµα ευθύνης
και ενίσχυσης δύναται να επιτρέψει στους Κύπριους
νέους να αρχίσουν να συµµετέχουν στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τις ζωές τους.
Επιπρόσθετα, θα είναι σε θέση να αναλάβουν δράση
σε ζητήµατα που θεωρούν σηµαντ ικά.

Η ενδυνάµωση της νεολαίας µπορεί να περιγραφεί
ως µια «εταιρική διαδικασία συναλλαγής µεταξύ
ενηλίκων και νεολαίας» που συνίσταται σε δύο
υποδιαδικασίες5. Η πρώτη, η υποδιαδικασία των
ενηλίκων,  περιλαµβάνει  τη δηµιουργία

περιβάλλοντος ενδυνάµωσης για τους νεαρούς
ανθρώπους µε την καλλιέργεια µιας κοινωνικής
ατµόσφαιρας ευµενούς υποδοχής που καθιστά
δυνατή την ενδυνάµωση των νέων και η δεύτερη, η
υποδιαδικασία της νεολαίας, βασίζεται στην
ενδυνάµωση των νέων µέσω της τόνωσης της
συµµετοχής τους, της συνειδητοποίησης των
δυνατοτήτων τους και της απόφασής τους να
προβούν σε εποικοδοµητικές αλλαγές. Οµοίως, η
διαδικασία ενδυνάµωσης της νεολαίας βασίζεται
στη βελτίωση της ικανότητας της νεολαίας, η οποία
καλλιεργείται µέσω «συναλλαγών ευµενούς
υποδοχής και απόκτησης δυνατοτήτων που παρέχουν
στη νεολαία επαναλαµβανόµενες ευκαιρίες να
ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να τις υπερβεί»6.

Στην Κύπρο, αυτές οι διαδικασίες περιπλέκονται
λόγω της διαίρεσης του νησιού και των
κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων που αυτή
επιφέρει. Παρά την πραγµατικότητα αυτή, η
ενδυνάµωση της νεολαίας στην Κύπρο πρέπει να
είναι µια κοινή υπόθεση µεταξύ ενηλίκων και νέων,
σε µια προσέγγιση που να δίνει έµφαση στη
συνεργασία. Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, η
νεολαία θεωρείται ως «συνεργάτης στην κοινωνία»
αντί ως απλό θύµα ή πρόβληµα7.  Αν και αποτελεί
ευθύνη των γονιών, των εκπαιδευτών, της κοινωνίας
των πολιτών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και
των ηγετών και των δύο κοινοτήτων να ενισχύσουν
την κυπριακή νεολαία, και οι ίδιοι οι Κύπριοι νέοι
πρέπει να αναλάβουν ενεργό δράση για την
αναζήτηση και την πλήρη αξιοποίηση των
διαθέσιµων ευκαιριών για ενδυνάµωση. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι
νέοι µπορούν να κάνουν προοδευτικά βήµατα προς
την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων τους.
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Η ανάπτυξη της νεολαίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για
την οικοδόµηση δεξιοτήτων ανάµεσα στους νέους, που θα συµβάλει
στην ενδυνάµωση της νεολαίας και στην ανάπτυξη µεγαλύτερης αίσθησης
προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης

Η νεολαία της Κύπρου χρειάζεται να χαράξει την πορεία από την παιδική
ηλικία στην ενηλικίωση ενάντια σε µια κληρονοµιά βαθιού διαχωρισµού
και αβέβαιου µέλλοντος

Οι κοινωνικοί επιστήµονες εν γένει συµφωνούν ότι
η «νεολαία» δεν υπάρχει ως καθολική έννοια. Ως
ειδική κατηγορία, που υποδηλώνει το διάστηµα
µεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενηλικίωσης,
η «νεολαία» είναι µια σύγχρονη έννοια που
σχετίζεται µε τη βιοµηχανική επανάσταση και την
άνοδο της σύγχρονης κοινωνίας. Ο τρόπος που
κατασκευάζεται ο όρος «νεολαία» ποικίλλει ανάλογα
µε την ιστορία, το χρόνο, το χώρο και τη χώρα. Η
Κύπρος υπέστη ραγδαίες αλλαγές τις τελευταίες
δεκαετίες – µετά την Ανεξαρτησία της το 1960 και
ειδικότερα µετά το 1974 και τα επακόλουθά του: τη
µετάβαση από την αγροτική οικονοµία σε µια
οικονοµία υπηρεσιών και τη δραµατική αύξηση στη
µαζική εκπαίδευση, καθώς και σε άλλους δείκτες
εκσυγχρονισµού, όπως την αστικοποίηση, την
επέκταση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, την
αναπτυσσόµενη καταναλωτική κοινωνία και την
είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Αυτό
οδήγησε σε σηµαντική επιµήκυνση της περιόδου
κατά την οποία οι νέοι άνθρωποι θεωρούνται ότι
ανήκουν στη «νεολαία», σε σύγκριση µε την περίοδο
αυτή στην παλαιότερη, παραδοσιακή κυπριακή
κοινωνία. Η κυπριακή νεολαία αντιµετωπίζει τις
τυπικές σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν
και οι νέοι στις δυτικές κοινωνίες. Η δυσκολία
αυτών των προκλήσεων διπλασιάζεται για τους
Κύπριους νέους καθώς πρέπει να ορθοποδήσουν
σε µια κοινωνία που βρίσκεται σε µια διαδικασία
ταχείας µεταµόρφωσης από µια πολύ παραδοσιακή
σε µια σύγχρονη κοινωνία.

Οι Κύπριοι νέοι του σήµερα ζουν σε µια βαθιά
διαιρεµένη χώρα, που διχοτοµήθηκε εδαφικά πριν
ακόµη γεννηθούν. Η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου
άφησε ανεξίτηλα σηµάδια στον τρόπο µε τον οποίο
οι Κύπριοι νέοι βλέπουν το µέλλον. Η ιστορία αυτή
σηµατοδοτείται από την άρση του αποικιακού
καθεστώτος και την ανεξαρτησία από τους
Βρετανούς (που ανακηρύχθηκε το 1960), από
διακοινοτικές συγκρούσεις 8 (στα µέσα της δεκαετίας
του ‘60), από το ελληνοκυπριακό πραξικόπηµα που
έγινε µε την υποστήριξη της στρατιωτικής χούντας
της Αθήνας και την επακόλουθη στρατιωτική
(αντί)δράση9 της Τουρκίας (Ιούλιος 1974), που
οδήγησε στη βία, στην απώλεια ζωών και στην ντε
φάκτο διαίρεση του νησιού.

Η διαίρεση καθιστά δύσκολη την παρουσίαση µιας
σαφούς εικόνας των δηµογραφικών στοιχείων που
σχετίζονται µε τη νεολαία στην Κύπρο. Ωστόσο,
εκτιµάται ότι ο αριθµός των Κύπριων νέων µεταξύ
15 και 24 ετών κυµαίνεται µεταξύ 134.900 και
147.900, περιλαµβάνει 121.200 Ελληνοκύπριους
νέους και 13.700 έως 26.700 Τουρκοκύπριους
νέους10, και συνιστά το 15,5% του συνολικού
πληθυσµού11. Επιπρόσθετα, η Κύπρος έχει έναν
από τους νεαρότερους πληθυσµούς ανάµεσα στα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Συνολική έκταση, km2 9,251
Πρωτεύουσα Λευκωσία (στα Ελληνικά), Lefkosa (στα Τουρκικά) 
Πληθυσµός (2006): 867,600
Ανεξαρτησία 1960
Προσχώρηση στην ΕΕ 1η Μαΐου 2004
Επίσηµες γλώσσες Ελληνική και τουρκική. Ευρέως οµιλούµενη είναι και η αγγλική γλώσσα
Θρήσκευµα Χριστιανοί ορθόδοξοι (Ελληνοκύπριοι), Μουσουλµάνοι (Τουρκοκύπριοι)
∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης 0,912 (30η στον κόσµο) (2008)
Νόµισµα Ευρώ (από την 1η Ιανουαρίου 2008)

Συνοπτικά στοιχεία για την Κύπρο

Έχουν γίνει αρκετές ανεπιτυχείς απόπειρες
επίλυσης του κυπριακού προβλήµατος. Παρά το
γεγονός αυτό, κατά τη δεκαετία του 1990
αναπτύχθηκε ουσιαστική διακοινοτική επαφή,
υποκινούµενη  από  πρωτοβουλίες  κα ι
δραστηριότητες του δικοινοτικού κινήµατος και των
πολιτικών δυνάµεων που τάσσονται υπέρ της
επαναπροσέγγισης. Το 2003 άνοιξαν σηµεία
διέλευσης κατά µήκος της Πράσινης Γραµµής που
έδωσαν τη δυνατότητα στους εκτοπισµένους να
επισκεφτούν τα σπίτια και τα χωριά τους, ενώ
παράλληλα έδωσαν την, έστω και περιορισµένη,
δυνατότητα επαφών στις επί µακρόν διαχωρισµένες
κοινότητες. Λίγο αργότερα, την 1η Μαΐου 2004, η
Κύπρος προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την περίοδο πριν την προσχώρηση, ο ΟΗΕ
αύξησε τις προσπάθειες διαµεσολάβησης σε µια
απόπειρα στήριξης των δύο κοινοτήτων στην
εξεύρεση λύσης, που θα επέτρεπε στο νησί να
προσχωρήσει ενωµένο στην ΕΕ. Οι προσπάθειες
του ΟΗΕ οδήγησαν στη διαµόρφωση ενός
ολοκληρωµένου Σχεδίου για τη διευθέτηση του
κυπριακού προβλήµατος (το οποίο έγινε γνωστό ως
το Σχέδιο Ανάν). Το Σχέδιο τέθηκε σε παράλληλα
δηµοψηφίσµατα στις 24 Απριλίου 2004, τα οποία
οδήγησαν στο 65% των Τουρκοκυπρίων να

υπερψηφίσουν το σχέδιο και στο 76% των
Ελληνοκυπρίων να το καταψηφίσουν. Ως
αποτέλεσµα, η Κύπρος προσχώρησε στην ΕΕ λίγες
µέρες αργότερα, ακόµη διαιρεµένη, µε το κοινοτικό
κεκτηµένο να ισχύει κατά συνέπεια, µόνο στο νότιο
µέρος του νησιού. Τα χρόνια που ακολούθησαν τα
δηµοψηφίσµατα σηµαδεύτηκαν από σχετική
στασιµότητα στις εξελίξεις αναφορικά µε το
κυπριακό πρόβληµα. Οι εκλογές που διενεργήθηκαν
µετά την προσχώρηση και στις δύο πλευρές έφεραν
στην εξουσία νέους ηγέτες και στις δύο κοινότητες,
και πυροδότησαν ανανεωµένο ενδιαφέρον και
δραστηριότητες προς την εξεύρεση οριστικής
διευθέτησης στο κυπριακό πρόβληµα.

Η Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη συνδέει τα
κοινωνικοοικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά
της ζωής των νέων µέσα από το πρίσµα της
ενδυνάµωσης και της ευθύνης της νεολαίας,
αναλύοντας τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί οι
παράγοντες στην καθηµερινότητα των νέων
επηρεάζουν τις ικανότητές τους να συµβάλουν
ουσιαστικά στη συµφιλίωση και στην οικοδόµηση
της ειρήνης. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνά τις ζωές
και τις φιλοδοξίες των Κύπριων νέων στην
οικογένειά τους, στην εκπαίδευση ή εργασία, στις
προσωπικές τους στάσεις και στην πολιτική.

Οι παραδόσεις µιας ισχυρής και ασφαλούς οικογενειακής ζωής πρέπει
να εξισορροπηθούν µε τη γονική καθοδήγηση προς στήριξη της
ατοµικότητας και της ενδυνάµωσης των νέων
Παραδοσιακά, η οικογένεια υπήρξε η πρωταρχική
κοινωνική, οικονοµική και ηθική µονάδα τόσο στην
ελληνοκυπριακή όσο και στην τουρκοκυπριακή
κοινότητα. Παρόλο που η κυπριακή κοινωνία πέρασε
από δραµατικές αλλαγές, η οικογένεια παραµένει
ο κεντρικός θεσµός. Στην παραδοσιακή κυπριακή
κοινωνία υπήρχε αυστηρός διαχωρισµός των
κοινωνικών φύλων, εµφανής στον καταµερισµό
εργασίας και στους ρόλους που είχαν οι άντρες και
οι γυναίκες στην οικογένεια, στην αγορά εργασίας
και στην κοινωνία. Με την πάροδο του χρόνου, οι

κοινωνικοί ρόλοι που υιοθετούσαν οι Ελληνοκύπριοι
και Τουρκοκύπριοι νέοι άρχισαν να αλλάζουν. Αυτό,
σε µεγάλο βαθµό, αποτέλεσε συνέπεια εξελίξεων
στους τοµείς της εκπαίδευσης και της
απασχόλησης. Οι νέοι άρχισαν να αποκτούν
καλύτερη µόρφωση και µπορούσαν εποµένως να
διεκδικήσουν επικερδείς θέσεις απασχόλησης στα
ταχέως αναπτυσσόµενα αστικά κέντρα, γεγονός που
οδήγησε σε µεγαλύτερη ανεξαρτησία από τους
γονείς τους.

Σήµερα, οι Κύπριοι νέοι είναι πιο ελεύθεροι από
ότι στο παρελθόν σε τοµείς όπως είναι η επιλογή
του συντρόφου τους, το αντικείµενο των σπουδών
τους και το είδος απασχόλησής τους.  Ωστόσο, η
οικογενειακή µονάδα συνεχίζει να διαδραµατίζει
ισχυρό ρόλο στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία και
πρωταγωνιστεί στις ζωές της νεολαίας της Κύπρου.
Οι περισσότεροι Κύπριοι νέοι συνεχίζουν να
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τους γονείς τους
µε διάφορους τρόπους – όπως για την οικονοµική
στήριξη των σπουδών τους, για την εύρεση θέσης
εργασίας, για την παροχή κατοικίας όταν
παντρευτούν ή για τη φροντίδα των παιδιών τους
κατά τις ώρες εργασίας τους. Συνολικά, οι Κύπριοι
νέοι τείνουν να λαµβάνουν µεγάλη στήριξη από τις
οικογένειές τους και ως αποτέλεσµα, µεγαλώνουν

σε ένα περιβάλλον που θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί  ως ασφαλές και  (υπέρ)
προστατευτικό.  Η άλλη όψη του νοµίσµατος ως
προς αυτήν την «ασφάλεια» είναι το πολυάριθµα
προβλήµατα που ενδέχεται να προκύψουν από την
εξάρτηση που συνεπάγονται συχνά οι σχέσεις µε
τους γονείς, και η οποία δύναται να επεκταθεί και
σε άλλους τοµείς της ζωής της κυπριακής νεολαίας,
όπως η εκπαίδευση, ο τρόπος ζωής και η
κοινωνικοπολιτική συµµετοχή. Έτσι, ενώ η
συµπεριφορά των γονιών των Κύπριων νέων µπορεί
να χαρακτηριστεί ως «αφοσίωση», αυτή η
παρατεταµένη εξάρτηση – η οποία µπορεί να
συνεχιστεί και κατά την ενηλικίωση – συχνά
παρεµποδίζει την ανεξαρτησία και την ενδυνάµωση
της κυπριακής νεολαίας.

Μέση Ηλικία Γάµου (Γυναίκες)
Ε/Κ Ε/Κ Τ/Κ Τ/Κ 
1975 2007 2000 2005
22.5 28.2 24.3 26.1

Μέση Ηλικία Γάµου (Άντρες)
Ε/Κ Ε/Κ Τ/Κ Τ/Κ
1975 2007 2000 2005
25.5 30.6 28.0 29.2

Ε/Κ = Ελληνοκύπριοι , Τ/Κ = Τουρκοκύπριοι
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Η επένδυση σε ένα πολυπολιτισµικό και πολυπροοπτικό
εκπαιδευτικό σύστηµα θα στηρίξει τη συµφιλίωση και θα
προωθήσει τις επιλογές ζωής των νέων
Η εκπαίδευση αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα των
ατόµων, και οι νέοι σε ολόκληρο τον κόσµο,
ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονοµικού υπόβαθρου
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν.
Η µη δυνατότητα ελεύθερης επιδίωξης της
εκπαίδευσης µπορεί να επηρεάσει καταστροφικά
πολλαπλές  πτυχές  της  ζωής  τους  –
συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής και πολιτικής
συµµετοχής, καθώς και της οικονοµικής και
κοινωνικής ευηµερίας. Η παγκοσµιοποίηση καθιστά
τον κόσµο της εργασίας όλο και πιο ανταγωνιστικό
και ταχύρυθµο, ενώ οι νέες προϋποθέσεις της
αγοράς εργασίας απαιτούν µορφωµένα και
ειδικευµένα άτοµα. Οι Κύπριοι νέοι δεν εξαιρούνται
από τις εκπαιδευτικές προκλήσεις που
αντιµετωπίζει η νεολαία σήµερα.

Γενικά, οι Κύπριοι νέοι σε ολόκληρο το νησί είναι
εξαιρετικά µορφωµένοι. Μάλιστα, ένα από τα
προβλήµατα είναι ότι πολύ συχνά θεωρούνται ότι
υπερπληρούν τα προσόντα που απαιτεί κάποια θέση
και  καταλήγουν σε εργασίες που δεν
ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους. Οι Κύπριοι νέοι, όπως και οι γονείς
τους, δίνουν µεγάλη σηµασία στην εκπαίδευση.
Σήµερα, οι νέοι δαπανούν περισσότερα χρόνια της
ζωής τους επιδιώκοντας την ανώτερη εκπαίδευσή
τους είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό,
καθυστερώντας κατά συνέπεια την είσοδό τους στην
αγορά εργασίας. Εφόσον πολλοί νέοι αναβάλλουν
την απασχόλησή τους ή δυσκολεύονται να βρουν
µια θέση εργασίας δεδοµένων των µειωµένων
ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους, συνεχίζουν
να παραµένουν είτε πλήρως, είτε εν µέρει,
εξαρτηµένοι οικονοµικά από τους γονείς τους.

Μεικτή αναλογία εγγραφών – Τριτοβάθµια εκπαίδευση
Ε/Κ (2006) Τ/Κ (2005)

65% 74%

Παρόλο που στα δεκαοχτώ µου θεωρούµαι ενήλικη, δεν είµαι ανεξάρτητη σε ορισµένα
πράγµατα. Χρειάζοµαι ακόµη την οικονοµική βοήθεια των γονιών µου και µου παρέχουν
κάποια, ας το πούµε, προστασία, και έχω και ένα µέρος να µείνω.
[Ελληνοκύπρια, 18 ετών, ελεύθερη, φοιτήτρια κολεγίου (Αισθητική), εργαζόµενη µε µερική
απασχόληση ως πωλήτρια, αστική Λευκωσία]

Όταν έρθει η κατάλληλη στιγµή, η οικογένεια µπορεί να βοηθήσει στην αγορά ενός
σπιτιού για τα παιδιά της, αλλά νοµίζω ότι το αυτοκίνητο είναι µια πολυτέλεια που τα
παιδιά µπορούν να αγοράσουν στο µέλλον, όταν αρχίσουν να κερδίζουν τα δικά τους
χρήµατα.
[Τουρκοκύπρια, 20 ετών, φοιτήτρια πανεπιστηµίου (Ψυχολογία), Μόρφου]

Αναµφισβήτητα, η οικογενειακή µονάδα θα
συνεχίσει να διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην
κοινωνία και στις ζωές των Κύπριων νέων. Ωστόσο,
καθώς οι Κύπριοι νέοι συνεχίζουν να πορεύονται
εν µέσω της σταθερής και ταχείας µεταµόρφωσης
που πραγµατοποιείται στη χώρα τους, καθώς και
στον κόσµο γύρω τους, καθίσταται απαραίτητο για
αυτούς να σφυρηλατήσουν νέου είδους σχέσεις µε
τους γονείς τους. Οι σχέσεις µεταξύ γονιών και
παιδιών πρέπει να βασίζονται στον ειλικρινή διάλογο
και στην εµπιστοσύνη. Οι Κύπριοι νέοι πρέπει να
ενδυναµωθούν και να καταστούν λιγότερο
εξαρτηµένοι από τους γονείς τους. Ταυτόχρονα, οι
γονείς των Κύπριων νέων πρέπει να µάθουν να
ασκούν λιγότερο έλεγχο και να λαµβάνουν τα

κατάλληλα µέτρα που θα κόψουν τα «χρυσά δεσµά»
µε τα οποία δεσµεύουν τα παιδιά τους µε αυτούς.
Αυτό συνεπάγεται τη στήριξη των επιλογών ζωής
των παιδιών τους, της ανάπτυξης και της
ανεξαρτησίας τους, όχι απαραίτητα µε χρηµατική
στήριξη αλλά επίσης µε ηθική και συναισθηµατική
στήριξη – ενθαρρύνοντάς τους να µη φοβούνται να
είναι ελεύθεροι12. Αυτό δεν αποτελεί επιχείρηµα
κατά της στενής σχέσης µεταξύ των γονιών και των
παιδιών. Αποτελεί µάλλον επιχείρηµα υπέρ του ότι
οι στενές σχέσεις πρέπει να επιλέγονται ελεύθερα
και να διατηρούνται εφόσον τα µέλη της οικογένειας
τις θεωρούν ως επιθυµητές, υποστηρικτικές και
παραγωγικές – και όχι ως αποτέλεσµα
εξαναγκασµού ή υλικών κινήτρων.
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γονιών και παιδιών

πρέπει να
βασίζονται στον

ειλικρινή διάλογο
και στην

εµπιστοσύνη.
Οι Κύπριοι νέοι

πρέπει να
ενδυναµωθούν και

να καταστούν
λιγότερο

εξαρτηµένοι από
τους γονείς τους.



09ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 [Η εκπαίδευση] είναι ένα απαραίτητο εργαλείο προόδου στη ζωή […] είναι σηµαντικό
για µια καλή σταδιοδροµία αλλά επίσης, η µόρφωση σε ολοκληρώνει ως άνθρωπο […]
∆ιευρύνεις τους ορίζοντές σου, δεν είσαι στενόµυαλος, µαθαίνεις νέους τρόπους
σκέψης, νέα πράγµατα και, κάπου εκεί στην πορεία γίνεσαι πιο ανοιχτόµυαλος.
[Ελληνοκύπρια, 24 ετών, απόφοιτη πανεπιστηµίου, χηµικός, ελεύθερη, επαρχία Λεµεσού]

[Η εκπαίδευση] είναι πολύ σηµαντική για την προετοιµασία ενός ατόµου για τις
πραγµατικές συνθήκες ζωής αλλά ταυτόχρονα του επιτρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί
οικονοµικά.
[Τουρκοκύπριος, 22 ετών, δηµόσιος υπάλληλος, πόλη Λευκωσίας]

Κύπριοι νέοι στην τριτοβάθµια εκπαίδευση – στην Κύπρο και στο εξωτερικό
2005/2006 2006/2007

Ε/Κ (στην Κύπρο) Ε/Κ (στο εξωτερικό) Τ/Κ (στην Κύπρο) Τ/Κ (στο εξωτερικό)
41.6% 58.4% 84.5% 15.5%

Ωστόσο, όπως αναγνωρίζουν οι πλείστοι
παρατηρητές, η εκπαίδευση έχει διαδραµατίσει
διαχωριστικό ρόλο στην Κύπρο και έχει λειτουργήσει
ως µέσο αποξένωσης της µίας κοινότητας από την
άλλη, αντί να τις φέρει πιο κοντά. Οι εκπαιδευτές
και τα εγχειρίδια διδασκαλίας εισάγονταν από την
Ελλάδα, και την Τουρκία (τις λεγόµενες «µητέρες
πατρίδες») και πολλοί Κύπριοι νέοι συνέχιζαν την
πανεπιστηµιακή τους εκπαίδευση σε αυτές. Στο
σχολικό πρόγραµµα κάθε κοινότητας, η ιστορία της
Κύπρου παρουσιαζόταν ως προέκταση της ιστορίας
είτε της Ελλάδας, είτε της Τουρκίας. Αυτό κατέστη
ιδιαίτερα εµφανές µετά τη διαίρεση του νησιού.

Το 2003, η νεοεκλεγείσα τουρκοκυπριακή ηγεσία
προχώρησε σε εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
αλλάζοντας τα βιβλία της Ιστορίας. Τα νέα εγχειρίδια
διδασκαλίας, που δηµοσιεύθηκαν το 2004 και
αναθεωρήθηκαν το 2005, σκόπιµα παρουσίαζαν
τους Τουρκοκύπριους ως διακριτούς και αυτόνοµους

από την Τουρκία και ως ανοιχτούς στη συµφιλίωση
µε τους Ελληνοκύπριους13. Μέχρι στιγµής, δεν
έχουν εφαρµοστεί παρόµοιες αλλαγές στην
ελληνοκυπριακή κοινότητα παρόλο που η νέα
κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (2008)
φαίνεται ότι προτίθεται να εφαρµόσει αλλαγές σε
αυτόν τον τοµέα, σηµειώνοντας ότι υπάρχει
«ελάχιστη ενηµέρωση των νέων γενιών για την
πρόσφατη ιστορία του νησιού» . Οι Κύπριοι νέοι
αναγνωρίζουν ότι µέσω της αναθεώρησης των
βιβλίων της Ιστορίας τα εκπαιδευτικά συστήµατα
και των δύο κοινοτήτων µπορούν να αρχίσουν να
εκπαιδεύουν τη νεολαία του νησιού στην πιθανότητα
να ζήσουν σε µια ανοιχτή, ευρωπαϊκή χώρα όπου
οι άνθρωποι είναι ανεκτικοί στις διαφορετικές
εθνότητες και εθνικότητες και αλληλεπιδρούν
µεταξύ τους στη βάση της διαφάνειας και της
εµπιστοσύνης. Η πρόκληση είναι αυτό να επιτευχθεί
χωρίς να απορριφθεί το παρελθόν και η µοναδική
ταυτότητα κάθε κοινότητας.

Το βρίσκω αστείο  όλο αυτό… Θέλω να πω, για φαντάσου! Από τη µία, επισκεπτόµαστε
το νότο καθηµερινά – ψωνίζουµε και µιλάµε µε Ελληνοκύπριους φίλους ... Από την
άλλη, εξακολουθούν να µας διδάσκουν ότι οι Ελληνοκύπριοι µας σκότωσαν και ως
αποτέλεσµα, ορισµένοι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πραγµατική πρόθεση
των Ελληνοκυπρίων είναι να µας σκοτώσουν! ∆εν µου αρέσει το µάθηµα της Ιστορίας
– γι’ αυτό πήρα και το χαµηλότερο βαθµό σε αυτό!
[Τουρκοκύπρια, 17 ετών, µαθήτρια λυκείου, Μόρφου]

Η ιστορία, σήµερα, δεν χρειάζεται να αλλάξει. Πρέπει απλά να επιλέξουµε τι θα
συµπεριλάβουµε σε αυτήν, και αντί να επιλέγουµε να ενσωµατώνουµε µόνο αυτά που
µας συµφέρουν και κάνουν εµάς να φαινόµαστε καλοί και τους άλλους να φαίνονται
κακοί, πρέπει να συµπεριλάβουµε σε αυτήν και τα καλά µας και τα καλά τους, όπως
και τα κακά µας και τα κακά τους.
[Ελληνοκύπριος,19 ετών, φοιτητής, ελεύθερος, επαρχία Λευκωσίας]

Τα εκπαιδευτικά
συστήµατα σε
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σπουδών που να
είναι σε θέση να
προετοιµάσουν
τους Κύπριους
νέους για τις
σηµαντικές
αλλαγές και τις
περίπλοκες
προκλήσεις του
σύγχρονου
κόσµου.
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Παρά τις εν λόγω προσπάθειες, τα εκπαιδευτικά
συστήµατα και στις δύο κοινότητες συνεχίζουν να
έχουν σε µεγάλο βαθµό εθνοκεντρικό χαρακτήρα.
 Στο πνεύµα της καλλιέργειας των δεξιοτήτων για
το ανοιχτό, πολυπολιτισµικό περιβάλλον του 21ου
αιώνα, το οποίο διαπλάθουν οι δυνάµεις της
παγκοσµιοποίησης, τα εκπαιδευτικά συστήµατα σε
κάθε κοινότητα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόµενο
εφαρµογής διαφοροποιηµένων µεθόδων
εκπαίδευσης που να είναι σε θέση να
προετοιµάσουν τους Κύπριους νέους για τις
σηµαντικές αλλαγές και τις περίπλοκες προκλήσεις
του σύγχρονου κόσµου. Αυτό καθίσταται ακόµη πιο
απαραίτητο δεδοµένης της µεταβαλλόµενης
σύνθεσης της κυπριακής κοινωνίας, η φύση της
οποίας καθίσταται χρόνο µε το χρόνο όλο και πιο
πολυπολιτισµική. Υπάρχουν αυξανόµενοι αριθµοί
Κύπριων νέων από µεικτούς γάµους, καθώς και
παιδ ιά  ο ικονοµικών  µεταναστών ,  που
αντιπροσωπεύουν ένα µείγµα εθνικοτήτων,
εθνοτήτων, θρησκευµάτων και πολιτισµών. Το
εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να αντανακλά αυτήν
την αλλαγή στην κοινωνία και να αναλάβει ηγετικό
ρόλο στην προώθηση των αξιών της ανεκτικότητας
στο διαφορετικό, της ανοχής, της πολιτισµικής
πολυµορφίας και της συνύπαρξης, και της επίλυσης
των προβληµάτων µε ειρηνικά µέσα.

Οι εκπαιδευτικοί φορείς πρέπει να επενδύσουν
στην ανάπτυξη νέων σχολικών προγραµµάτων και

διδακτικών/µαθησιακών µεθόδων. Είναι επιτακτική
ανάγκη να προσαρµοστούν τα σχολεία στις
σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης, όπως είναι η
εκµάθηση µε τη βοήθεια υπολογιστή. Επιπρόσθετα
στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, το
εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να συνεχίσει να
επενδύει στον πιο σηµαντικό της πόρο – δηλαδή
τους εκπαιδευτικούς. Οι επαγγελµατίες της
πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης πρέπει να ακολουθούν συνεχιζόµενη
κατάρτιση για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν
στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που
αντιµετωπίζει η εκπαίδευση σήµερα.

Το άνοιγµα σηµείων διέλευσης κατά µήκος της
Πράσινης Γραµµής προσέλκυσε µεγάλο αριθµό
Τουρκοκύπριων µαθητών που εγγράφηκαν σε
σχολεία και πανεπιστήµια στο νότο. Ενώ το 2003
σπούδαζαν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µόνο
µερικές δεκάδες Τουρκοκυπρίων, µέχρι το 2006 ο
αριθµός αυτός ανήλθε στους 335 οι οποίοι φοιτούν
σε σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλους 73 να
έχουν εγγράφει σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Γενικά, η παρουσία
Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων νέων σε σχολεία
και πανεπιστήµια θεωρείται ως θετικό µέτρο το
οποίο µπορεί να λειτουργήσει ως µέσο προσέγγισης
των δύο κοινοτήτων.
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Έφτασε η στιγµή να αναγνωρίσουµε τη νεολαία ως πολύτιµο πόρο της
τοπικής οικονοµίας και να παραδεχθούµε ότι υπάρχει αυξανόµενη
σύνδεση της ανταγωνιστικότητας µε την ενθάρρυνση της καινοτοµίας,
της δηµιουργικότητας και της πολυµορφίας στο χώρο εργασίας

Η αγορά εργασίας του εικοστού πρώτου αιώνα είναι
ανηλεής απέναντι στους νέους που προσπαθούν να
µεταβούν από την εκπαίδευση στην απασχόληση.
Οι σηµερινοί εργοδότες έχουν υψηλότερες
προσδοκίες από τους υπαλλήλους τους. Σε
συνδυασµό µε την αυξηµένη ανταγωνιστικότητα που
απορρέει από την παγκοσµιοποίηση, δεν µας
εκπλήσσει το γεγονός ότι οι νέοι συχνά
αντιπροσωπεύουν τη µεγαλύτερη οµάδα άνεργων
ατόµων.  Ωστόσο, οι Ελληνοκύπριοι νέοι είναι
τυχεροί ως προς το ότι το ποσοστό ανεργίας τους
(10,2%) κατατάσσεται ανάµεσα στα χαµηλότερα
στην ΕΕ15. Το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο
για τους Τουρκοκύπριους νέους (23,8%),
αντικατοπτρίζοντας την υφιστάµενη ανισότητα στις
οικονοµικές συνθήκες στο βόρειο και νότιο τµήµα
του νησιού.16 Με τη σειρά της, η εν λόγω οικονοµική
πραγµατικότητα επηρεάζει τις στάσεις των Κύπριων
νέων απέναντι στην απασχόληση. Οι Ελληνοκύπριοι
δηλώνουν ότι κατά την επιλογή της τρέχουσας θέσης
εργασίας τους,  το κυριότερο θέλγητρο
περιστρεφόταν γύρω από τον «καλό µισθό και τα

ωφελήµατα» και στη συνέχεια, γύρω από το «καλό
περιβάλλον εργασίας». Από την άλλη, οι
Τουρκοκύπριοι επέλεξαν τις τρέχουσες θέσεις
εργασίας τους γιατί «ήταν καλύτερο από το να είναι
άνεργοι».

Τόσο οι Ελληνοκύπριοι όσο και οι Τουρκοκύπριοι
νέοι συµφωνούν ότι η κυριότερη πρόκληση που
αντιµετωπίζουν οι νέοι στην απασχόληση είναι ότι
δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες εργασίας για τους
νέους. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων
στην Κύπρο κατατάσσεται στην κατηγορία των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των οποίων
το προσωπικό συνήθως αποτελείται από στενά ή/και
πιο µακρινά συγγενικά πρόσωπα και στενούς
φίλους. Οι περιορισµένες ευκαιρίες για
απασχόληση της νεολαίας, σε σύγκριση µε τα υψηλά
προσόντα που αποκτούν οι Κύπριοι νέοι, συνήθως
οδηγεί στην αποδοχή, εκ µέρους των Κύπριων νέων,
απασχόλησης σε θέσεις (και µισθολογικές
κλίµακες) που συχνά δεν αντιστοιχούν στα προσόντα
και στις δεξιότητές τους.



Οι Κύπριοι νέοι ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν
επαγγελµατικές κατευθύνσεις που µπορούν να τους
εξασφαλίσουν οικονοµική και κοινωνική ασφάλεια.
Για το σκοπό αυτό, πολλοί προτιµούν υπαλληλικά
επαγγέλµατα στους τοµείς των επιχειρήσεων, των
οικονοµικών, της λογιστικής, της µηχανικής και
της ιατρικής, για να κατονοµάσουµε ορισµένα από
αυτά. Επίσης, οι θέσεις εργασίας στο δηµόσιο
τοµέα προτιµούνται ιδιαίτερα από τους Κύπριους
νέους, οι οποίοι τις θεωρούν ως περιζήτητες θέσεις,
δεδοµένων των υψηλών οικονοµικών απολαβών και
των ωφεληµάτων που συνεπάγονται (σε σύγκριση
µε τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα). Είναι
γνωστό ότι οι γονείς, ιδιαίτερα στην ελληνοκυπριακή
κοινότητα, καταφεύγουν σε πλάγια µέσα
προκειµένου να εξασφαλίσουν καλύτερες θέσεις
εργασίας για τα παιδιά τους. Αυτό ενθαρρύνει άλλη
µία µορφή εξάρτησης από την πλευρά των Κύπριων
νέων.

Τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δηµόσιος τοµέας έχουν
τη δυνατότητα να επωφεληθούν σε µεγάλο βαθµό
από τη γνώση και τις δεξιότητες που συγκεντρώνουν
οι Κύπριοι νέοι µέσω της σύγχρονης µόρφωσής
τους. Το εργατικό δυναµικό των Κύπριων νέων
διαθέτει νέες ιδέες και αντιλήψεις καθώς και την
ικανότητα να χρησιµοποιεί τις πιο σύγχρονες
τεχνολογίες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρούνται
ως πολύτιµος πόρος από τις ΜΜΕ και τους
µεγαλύτερους οργανισµούς καθώς µπορούν να
συνεισφέρουν µε νέες και πρωτότυπες προσεγγίσεις
και να συµβάλουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων
και της τοπικής οικονοµίας. Οι νέοι είναι συχνά σε
θέση να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και
ενέργεια στη σταδιοδροµία τους καθώς δεν έχουν
άλλες δεσµεύσεις και υποχρεώσεις (όπως  τα
παιδιά!). Οι κυπριακές επιχειρήσεις θα ήταν καλό
να αναγνώριζαν αυτό το πλεονέκτηµα και να
ενθάρρυναν τους νεαρούς υπαλλήλους τους να είναι
καινοτόµοι και δηµιουργικοί, ενώ παράλληλα να
αναγνώριζαν και να επιβράβευαν τη σκληρή δουλειά
και την αφοσίωσή τους.

Σε µια παγκόσµια αγορά εργασίας που εξελίσσεται
µε ραγδαίους ρυθµούς, οι Κύπριοι νέοι πρέπει να
αναπτύξουν µεγαλύτερη εκτίµηση για τη διά βίου
µάθηση προκειµένου να είναι σε θέση να
ακολουθήσουν τις παγκόσµιες τάσεις και αλλαγές.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι Κύπριοι νέοι θα είναι σε
καλύτερη θέση ώστε να µπορούν να συναγωνίζονται
σε ένα περιβάλλον που µετατρέπεται ταχέως σε
µία όλο και πιο ανταγωνιστική παγκόσµια αγορά.
Οι Κύπριοι πιστεύουν ιδιαίτερα στην απόκτηση
ακαδηµαϊκών προσόντων µάλλον, παρά στην
απόκτηση µόρφωσης χάριν της ίδιας της µόρφωσης.
Σήµερα, στην Ευρώπη και το σύγχρονο κόσµο εν
γένει, η καλή µόρφωση θεωρείται όχι µόνο
σηµαντική για την απασχόληση αλλά και ως
σηµαντικό πολιτικό δικαίωµα για προσωπική
ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Αυτή η στάση δεν έχει
ακόµη καλλιεργηθεί στην Κύπρο.

Η συµµετοχή των γυναικών στην ελληνοκυπριακή
αγορά εργασίας αυξάνεται µε σταθερούς ρυθµούς
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το 1999 τα
ποσοστά συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό
ανέρχονταν στο 54,7% για τις γυναίκες και στο
81,8% για τους άντρες. Μέχρι το 2006 το χάσµα
µειώθηκε καθώς το ποσοστό συµµετοχής στο
εργατικό δυναµικό για τις γυναίκες ανήλθε στο
63,8%, ενώ το ποσοστό για τους άντρες αυξήθηκε
ελάχιστα και ανήλθε στο 82,7%.17 Τα ποσοστά
συµµετοχής των γυναικών στο τουρκοκυπριακό
εργατικό δυναµικό είναι πολύ πιο χαµηλά από αυτά
των αντίστοιχων Ελληνοκύπριων γυναικών. Οι
Τουρκοκύπριες γυναίκες συνιστούν το 36,1% του
εργατικού δυναµικού (σε σύγκριση µε το 62,8% των
Τουρκοκύπριων αντρών). Η οικονοµική άνθηση της
δεκαετίας του 1980 στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία
δηµιούργησε αρκετές θέσεις εργασίας στην
τουριστική βιοµηχανία και στον ευρύτερο τοµέα
των υπηρεσιών γενικά, θέσεις που ήταν διαθέσιµες
για τις γυναίκες. Αυτές οι θέσεις εργασίας
θεωρούνταν ιδιαίτερα κατάλληλες για τις γυναίκες
καθώς προσιδίαζαν στους παραδοσιακούς ρόλους
εξυπηρέτησης που αποδίδονταν στις Κύπριες
γυναίκες στην κοινωνία – όπως αυτούς των οικιακών
και της φροντίδας των άλλων. Παρά τις βελτιώσεις
στις συνθήκες εργασίας των γυναικών και τα
αυξανόµενα επίπεδα ισότητας των φύλων στο χώρο
εργασίας, οι Κύπριες γυναίκες και στις δύο
κοινότητες συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια σε
στάσεις που υπονοµεύουν τη δυνατότητά τους να
ξεφύγουν από τα παραδοσιακά στερεότυπα του
ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία.
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Ελληνοκύπριοι 1η επιλογή (%) 2η επιλογή (%) 3η επιλογή(%)
1. ∆εν υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας για τα νεαρά άτοµα 39 12 11
2. Θέσεις εργασίας υπάρχουν αλλά δεν πληρώνουν καλά 21 17 16
3. Θέσεις εργασίας υπάρχουν αλλά κάποια νεαρά άτοµα δεν έχουν

τις απαραίτητες διασυνδέσεις για να βρουν δουλειά 15 18 13
Τουρκοκύπριοι 1η επιλογή (%) 2η επιλογή (%) 3η επιλογή(%)
1. ∆εν υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας για τα νεαρά άτοµα 54 7 4
2. ∆εν υπάρχουν καθόλου ευκαιρίες απασχόλησης για τα νεαρά άτοµα 17 19 2
3. Θέσεις εργασίας υπάρχουν αλλά δεν πληρώνουν καλά 12 22 7

Ποια νοµίζεις είναι τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι όταν προσπαθούν να βρούνε µια δουλειά;

Οι κυπριακές
επιχειρήσεις
θα ήταν καλό
να ενθάρρυναν
τους νεαρούς
υπαλλήλους τους
να είναι καινοτόµοι
και δηµιουργικοί,
ενώ παράλληλα να
αναγνώριζαν και να
επιβράβευαν τη
σκληρή δουλειά
και την αφοσίωσή
τους.
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Το ήµισυ περίπου
των ερωτώµενων

Κύπριων νέων
παραδέχθηκε ότι

δεν συµµετείχε
ενεργά σε κάποια
κοινωνικοπολιτική

οργάνωση,
θρησκευτική

οργάνωση,
οργάνωση

ανθρωπίνων
δικαιωµάτων ή
φιλανθρωπική

οργάνωση.

Οι νέοι άνθρωποι συχνά κατηγορούνται για έλλειψη
πολιτικής συνείδησης και γενικά για αδιαφορία για
την πολιτική, που αντανακλάται στην περιορισµένη
και χαµηλή συµµετοχή τους στις πολιτικές
διαδικασίες. Πράγµατι, η έρευνα κατέδειξε ότι οι
νέοι ελάχιστα ενδιαφέρονται για την πολιτική, την
οποία θεωρούν βαρετή και αποµακρυσµένη από
τις ζωές τους. Αυτό δεν µας εκπλήσσει δεδοµένου
του ότι οι πολιτικοί συνήθως εστιάζουν την πολιτική
τους εκστρατεία αποκλειστικά στους ενήλικες,
απορρίπτοντας τις ανάγκες και τις ανησυχίες των
νέων. Ωστόσο, οι νέοι µπορούν να εκφράζουν το
ενδιαφέρον τους για την πολιτική χωρίς να είναι
ενεργά µέλη πολιτικών κοµµάτων, ενώ άλλοι µπορεί
να είναι πολιτικά ενεργοί αλλά να µην ψηφίζουν και
ταυτόχρονα να έχουν επαρκή κατανόηση των
πολιτικών ζητηµάτων αλλά να παραµένουν
επιφυλακτικοί σχετικά µε την ικανότητά τους να
επηρεάζουν την πολιτική ατζέντα. Εποµένως, είναι
σηµαντικό να αναγνωρίσουµε τις διάφορες µορφές
και επίπεδα στα οποία οι νέοι µπορεί να
εµπλέκονται πολιτικά. Η Κύπρος δεν αποτελεί
εξαίρεση ως προς τις πιο πάνω παρατηρήσεις, και
αποτελε ί  γεγονός το  ότ ι  τα  επίπεδα
κοινωνικοπολιτικής συµµετοχής της κυπριακής
νεολαίας είναι χαµηλά και παρουσιάζουν πτωτική
τάση.

Αυτή η τάση δεν χαρακτηρίζει µόνο την κυπριακή
νεολαία καθώς το ποσοστό του πληθυσµού που
εµπλέκεται σε εθελοντισµό και συµµετέχει σε
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι σχετικά
χαµηλό18. Συνήθως, οι οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών (ΟΚΠ) συγκεντρώνονται στις αστικές
περιοχές και προσελκύουν τα πιο εύπορα µέλη της
κοινωνίας. Οι περιορισµένοι χρηµατικοί και
ανθρώπινοι πόροι, η ισχυρή εξάρτηση από τα
πολιτικά κόµµατα και τα χαµηλά ποσοστά
συµµετοχής αποτελούν παράγοντες που συµβάλλουν
συνολικά στην περιορισµένη δύναµη και επιρροή
των ΟΚΠ στην Κύπρο. Ως αποτέλεσµα, ελάχιστα
γίνονται προς την κατεύθυνση της προώθησης της

αξίας της συµµετοχής στα κοινά στην ευρύτερη
κοινωνία.

Το ήµισυ περίπου των ερωτώµενων Κύπριων νέων
παραδέχθηκε ότι δεν συµµετείχε ενεργά σε κάποια
κοινωνικοπολιτική οργάνωση, θρησκευτική
οργάνωση, οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή
φιλανθρωπική οργάνωση.  Αντιθέτως, τους Κύπριους
νέους προσελκύουν οι αθλητικοί σύλλογοι και οι
εξωτερικές δραστηριότητες καθώς και οι σύνδεσµοι
ή οι οργανώσεις που ασχολούνται µε την
εκπαίδευση, τη µουσική, τον πολιτισµό ή τις τέχνες.
Η κοινωνικοπολιτική συµµετοχή των Τουρκοκυπρίων
είναι υψηλότερη από ότι αυτή των Ελληνοκυπρίων
σε όλες τις περιπτώσεις – εκτός από την περίπτωση
των πολιτικών κοµµάτων (όπου είναι ελάχιστα
χαµηλότερη) και των οργανώσεων νεολαίας (όπου
είναι η ίδια). Παρόλο που η άµεση συµµετοχή στα
πολιτικά κόµµατα δεν είναι υψηλή, η κυπριακή
νεολαία εµπλέκεται ή βρίσκεται υπό την επιρροή
των πολιτικών κοµµάτων µε διάφορους τρόπους:
για παράδειγµα, οι περισσότεροι αθλητικοί σύλλογοι
συνδέονται µε πολιτικά κόµµατα ή πολιτικές
ιδεολογίες.  Οι περισσότεροι άλλοι τύποι
οργανώσεων συνδέονται κατά τον ίδιο τρόπο µε
πολιτ ικά κόµµατα ή/και  ιδεολογίες  –
συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων νεολαίας
και γυναικών. Συνεπώς, όντας µέλη ή συνεργάτες
τέτοιων οργανώσεων, οι νέοι συνδέονται έµµεσα
µε πολιτικά κόµµατα, συνασπισµούς ή ιδεολογίες.

Ποιους κοινωνικούς θεσµούς εµπιστεύονται οι
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι για ηγεσία και
στήριξη; Η Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη
καταδεικνύει ότι οι νέοι και από τις δύο κοινότητες
τρέφουν ισχυρό αίσθηµα εµπιστοσύνης προς τους
εκπαιδευτικούς, επιβεβαιώνοντας τη σηµασία της
εκπαίδευσης. Οι πολιτικοί αποτελούν άλλη µια
οµάδα προς την οποία οι νέοι και από τις δύο
κοινότητες έχουν µια κοινή – αν και αρνητική –
στάση ως προς την εµπιστοσύνη.

Οι πολιτικές για ενθάρρυνση της συµµετοχής και της ενασχόλησης µε
τα κοινά των νέων πρέπει να αποσυνδεθούν από το πολιτικό συµφέρον
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Οµοίως, οι Κύπριοι νέοι και από τις δύο κοινότητες
δηλώνουν ότι αισθάνονται ανίσχυροι να επηρεάσουν
τις αποφάσεις που διέπουν τη ζωή τους. Ενώ τα
τρία τέταρτα της νεολαίας αισθάνονται ότι έχουν τη
δύναµη να επηρεάσουν τις οικογένειές τους, το
αίσθηµα ισχύος µειώνεται σε ότι αφορά τη γειτονιά
τους και τη χώρα τους. Μόνο το ένα πέµπτο των
Ελληνοκυπρίων και το ένα τρίτο των Τουρκοκυπρίων

θεωρούν ότι έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν
τη γειτονιά τους, ενώ µόνο το ένα δέκατο πιστεύει
ότι συνέβαλε σε ζητήµατα που αφορούσαν το δήµο
και την πατρίδα τους. ∆εδοµένων των ανωτέρω, δεν
προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι µεγάλο µέρος
της νεολαίας και στις δύο κοινότητες πιστεύει ότι
υπάρχει ανεπαρκής εκπροσώπηση της νεολαίας
στην κυπριακή πολιτική ζωή.

Φαίνεται ότι ανησυχούν για τη νεολαία. Συνεχώς επικρίνουν τη συµπεριφορά µας.
Ωστόσο, σε ότι αφορά τα σηµαντικά ζητήµατα, όταν έχουµε την ευκαιρία να συµβάλουµε
µε κάποιο τρόπο, οι απόψεις µας δεν λαµβάνονται σοβαρά υπόψη.
[Τουρκοκύπριος, 21 ετών, απόφοιτος λυκείου, άνεργος, αστική Λευκωσία]

Μεγάλο µέρος
της νεολαίας
και στις δύο
κοινότητες
πιστεύει ότι
υπάρχει
ανεπαρκής
εκπροσώπηση
της νεολαίας
στην Κυπριακή
πολιτική
δραστηριότητα.
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Μια πιο προσεκτική εξέταση της σηµασίας του
όρου «Κύπριος» για τους νέους αναδεικνύει ότι
ένα εντυπωσιακό 86% των Ελληνοκυπρίων και ένα
αντίστοιχο 55% των Τουρκοκυπρίων χρησιµοποιούν
τον όρο «Κύπριος» αναφερόµενοι αποκλειστικά
στους Ελληνοκύπριους ή στους Τουρκοκύπριους
αντίστοιχα. Εποµένως, ο όρος «Κύπριος» φαίνεται
ότι χρησιµοποιείται από τους περισσότερους νέους
ως συνώνυµο της δικής τους εθνικής κοινότητας

και όχι όλων των Κυπρίων. Καθίσταται σαφές ότι
οι ηγέτες της Κύπρου και οι φορείς λήψης
αποφάσεων πρέπει να συνεργαστούν µε τις
οργανώσεις που συνιστούν την κοινωνία για να
εισαγάγουν µηχανισµούς που θα συµβάλουν στην
καλλιέργεια µιας κοινής πολιτικής ταυτότητας, η
οποία να ενστερνίζεται την πολυµορφία και να
εξυµνεί τη διαφορετικότητα.

Η αποδοχή των πολλαπλών ταυτοτήτων µπορεί να προσφέρει το πλαίσιο
για µια κοινωνία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς

Το ζήτηµα της ταυτότητας ανάµεσα στους Κύπριους
νέους δεν είναι ούτε απλό ούτε σαφές και
περιπλέκεται από την ιστορία του νησιού ως
αποικίας, από την ταύτιση µε τις αντίστοιχες
«µητέρες πατρίδες» και από τη συνεχιζόµενη
διαίρεση των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού.
∆εδοµένης της θέσης του νησιού στο σταυροδρόµι
τριών ηπείρων, της µοναδικής της θέσης εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σύνδεσης των δύο
κοινοτήτων µε την Ελλάδα και την Τουρκία, η
κυπριακή νεολαία έχει στη διάθεσή της πληθώρα

ταυτοτήτων βάσει των οποίων οικοδοµεί έναν
πολυεπίπεδο εαυτό. Τα δύο τρίτα περίπου της
νεολαίας από τις δύο κοινότητες αισθάνονται πιο
«Μεσογειακοί» από ότι «Μεσανατολίτες» ή
«Ευρωπαίοι». Αυτό το πόρισµα υποδεικνύει ότι
αυτό µπορεί να αποτελέσει µέρος µιας πιο
επικαλύπτουσας ταυτότητας, γεφυρώνοντας, σε
κάποιο βαθµό, το κενό µεταξύ των δύο επί µακρόν
ψυχικά, συναισθηµατικά και φυσικά χωρισµένων
κοινοτήτων.

Η Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη ενθαρρύνει
την υιοθέτηση ειδικών µέτρων για αύξηση του
επιπέδου κοινωνικοπολιτικής συµµετοχής της
κυπριακής νεολαίας µέσω της πρόκλησης γνήσιου
ενδιαφέροντος και ανησυχίας για τον τοµέα της
εµπλοκής στα κοινά ενδιαφέρονται και καθήκοντα.
Για παράδειγµα, το εκπαιδευτικό σύστηµα και στις
δύο κοινότητες µπορεί να εισαγάγει συγκεκριµένα
στοιχεία στην αγωγή του πολίτη, στο σχολικό
πρόγραµµα, µε στόχο να ενσταλάξει στην κυπριακή
νεολαία µεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης προς την
αειφόρο ανάπτυξη της κοινότητας και της πατρίδας
της.

Τα πολιτικά κόµµατα πρέπει να κατανοήσουν ότι
ασκώντας υπερβολικό έλεγχο στις πολιτικές σχέσεις
και επιλογές των νέων συχνά τους οδηγούν στην
αποξένωση από την πολιτική. Πρέπει να
συµφωνήσουν συνειδητά (κατ’ αρχήν µεταξύ τους)
να ενθαρρύνουν τη µεγαλύτερη εµπλοκή της
κυπριακής νεολαίας στις δηµόσιες υποθέσεις,
ακόµη και αν αυτή η εµπλοκή δεν γίνεται στα
πλαίσια κάποιου πολιτικού κόµµατος. Για
παράδειγµα, η παρουσία των πολιτικών κοµµάτων
είναι ιδιαίτερα έντονη στα πανεπιστήµια και στη

φοιτητική πολιτική. Μετά τη διενέργεια των
φοιτητικών εκλογών, τα πολιτικά κόµµατα
ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα λες και
ανακοινώνουν δικές τους νίκες. Τέτοιου είδους
πρακτικές δεν αφήνουν περιθώρια για αυτόνοµη
φοιτητική πολιτική.

Οι γονείς, τα σχολεία και τα διάφορα άτοµα που
εργάζονται µε τους νέους διαδραµατίζουν σηµαντικό
ρόλο στη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση
της κυπριακής νεολαίας µε στόχο τη βελτίωση του
επιπέδου κοινωνικοπολιτικής συµµετοχής της.
Επίσης, πρέπει να δοθούν στους Κύπριους νέους
τα εργαλεία αλλά και η ενθάρρυνση να καταστούν
ενεργοί συνεργάτες για την οικοδόµηση µιας
κοινωνικά συνεκτικής κοινωνίας. Η δυνατότητα που
δίνεται στους Κύπριους νέους να έχουν ουσιαστική
συµµετοχή σε έργα που αφορούν πραγµατικά
προβλήµατα, µπορεί να τους επιτρέψει να αρχίσουν
να αναπτύσσουν την αίσθηση της κυριότητας και
της ευθύνης για τα κοινά. Μέσω της συνεχούς
συµµετοχής, η νεολαία αρχίζει να αναπτύσσει την
αυτοπεποίθηση και τις ικανότητες που απαιτούνται
για τη συµµετοχή.

Οι γονείς,
τα σχολεία και

άτοµα που
εργάζονται µε τους

νέους
διαδραµατίζουν

σηµαντικό ρόλο στη
διαπαιδαγώγηση

και την κοινωνική
προσαρµογή της

κυπριακής
νεολαίας µε στόχο

τη βελτίωση του
επιπέδου

κοινωνικοπολιτικής
συµµετοχής της.
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Είµαι Κύπρια, γιατί η Κύπρος είναι το µέρος όπου γεννήθηκα, όπου έχουµε τις
παραδόσεις µας […]είµαι Ελληνίδα, γιατί η γλώσσα που µιλάµε είναι η ελληνική [...]
και τέλος, Ευρωπαία παρόλο που ποτέ δεν ένιωσα ως τέτοια.
[Ελληνοκύπρια, 24 ετών, απόφοιτη κολεγίου, ταµιακή υπάλληλος, ελεύθερη, αστική
Λευκωσία]

Η προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
το 2004 προσέθεσε άλλη µια διάσταση στο ζήτηµα
της ταυτότητας. Αυτό ισχύει και για τους
Τουρκοκύπριους παρόλο που το ευρωπαϊκό
κοινοτικό κεκτηµένο δεν ισχύει στο βόρειο µέρος
του νησιού. Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι
νέοι συνδέουν έντονα την ΕΕ µε τη δυνατότητά τους
να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Επιπλέον, οι Κύπριοι νέοι και από τις δύο κοινότητες

συσχετίζουν την ΕΕ µε τις τεχνολογικές και
επιστηµονικές βελτιώσεις στην Κύπρο και µε ένα
καλύτερο µέλλον για τους νέους. Επίσης, οι
Ελληνοκύπριοι φαίνεται ότι συνδέουν την ΕΕ µε
την αυξηµένη προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων του πολίτη, ενώ
οι Τουρκοκύπριοι πιστεύουν ότι η ΕΕ αποτελεί ένα
καλό µέσο βελτίωσης της οικονοµικής κατάστασης
της Κύπρου.

Εύχοµαι να µπορούσα να είµαι ευρωπαία Τουρκοκύπρια.
[Τουρκοκύπρια, 20 ετών, φοιτήτρια πανεπιστηµίου, αστική Λευκωσία]

Πέρα από τη δηµόσια συζήτηση για τα οφέλη της
ευρωπαϊκής ταυτότητας και ένωσης, πολλοί Κύπριοι
νέοι πιστεύουν ότι οι φραγµοί που προκύπτουν από
την πολιτική διαίρεση αποτελούν εµπόδια για την
υλοποίηση των πλέον θεµελιωδών ανθρωπίνων

δικαιωµάτων.19 Αν δεν συµφωνηθεί µία λύση στο
πολιτικό πρόβληµα, οι Ελληνοκύπριοι και οι
Τουρκοκύπριοι νέοι σε ολόκληρο το νησί θα
συνεχίσουν να υποφέρουν από αυτά τα εµπόδια
που παρακωλύουν την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Όταν εξευρεθεί η λύση στο κυπριακό πρόβληµα οι νέοι  θα οδηγηθούν
από τον  ανώµαλο δρόµο της απογοήτευσης και της αποδυνάµωσης,
στην αισιοδοξία και την ενδυνάµωση

Οι απόψεις των νέων για την καλύτερη λύση στο
κυπριακό πρόβληµα αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό
τις επίσηµες συνοµιλίες των δύο κοινοτήτων. Οι
Ελληνοκύπριοι τείνουν να δίνουν έµφαση στην
ενοποιηµένη/ολοκληρωµένη Κύπρο, που θα

επαναφέρει τα πράγµατα, όσο το δυνατό
περισσότερο, στην εποχή πριν το 1974. Οι
Τουρκοκύπριοι δίνουν περισσότερη έµφαση στην
αυτονοµία και την ισότητα.
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Πράγµατι, τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν για
την παρούσα Έκθεση καταδεικνύουν ότι η νεολαία
και από τις δύο κοινότητες, αν δεν υποστηρίζει
άµεσα, αποδέχεται τουλάχιστον όλο και περισσότερο
την προοπτική µιας λύσης δύο κρατών. Αυτό υπήρξε
ιδιαίτερα εµφανές στη δεύτερη έρευνα που
διενεργήθηκε εν συνεχεία της πρώτης (ΕΦΝ2), η
οποία, σε σύγκριση µε την αρχική έρευνα, κατέδειξε
µια αύξηση 20% και 18% (σε ποσοστιαίες µονάδες)
του αριθµού των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων
νέων αντίστοιχα, που πίστευαν ότι «δύο ξεχωριστά
κράτη» αποτελούσαν την καλύτερη λύση για το
πολιτικό πρόβληµα της Κύπρου.

Στην Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη προκύπτει
το ερώτηµα γιατί η νεολαία µιας κοινωνίας να
συµµορφώνεται τόσο πολύ µε τη συµβατική ιστορία,
εκεί που θα περίµενε κανείς τη νεολαία να
προσφέρει νέες και ριζοσπαστικές προοπτικές στα
ζητήµατα της διένεξης και της ειρήνης. Σύµφωνα
µε τους συντάκτες της Έκθεσης, η απάντηση
βρίσκεται στη διαδικασία κοινωνικοποίησης της
κυπριακής νεολαίας, αρχίζοντας από το γεγονός
ότι οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι έχουν
περάσει ολόκληρη τη ζωή τους χωριστά ο ένας από
τον άλλο, και από το ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα
σε κάθε κοινότητα, έχουν, ως επί το πλείστον,
χρησιµεύσει ως µοχλοί ανύψωσης ψυχολογικών
(και συναισθηµατικών) φραγµών µεταξύ των δύο
κοινοτήτων. Επιπρόσθετα, οι πολιτικοί και τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης εστιάζουν αδιάκοπα σε κάθε
πτυχή του κυπριακού προβλήµατος, σε τέτοιο βαθµό
που το κυπριακό πρόβληµα έχει αρχίσει να ηχεί
σαν µόνιµο βουητό στην υπόκρουση της ζωής των
νέων. Πιο συγκεκριµένα, τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης σε κάθε κοινότητα, αντί να συµβάλλουν
στην εναρµόνιση των σχέσεων των δύο κοινοτήτων,
εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην παρουσίαση της
δικής τους κοινότητας ως «θύµατος», ενώ τα µέλη
της άλλης κοινότητας περιγράφονται συνολικά ως
οι «κατακτητές» ή οι «εκµεταλλευτές». Η
διαφορετική θρησκεία και γλώσσα, αλλά κυρίως η
πολιτικοποίηση της κουλτούρας και ο επακόλουθος
εθνικιστικός λόγος, καθώς και η προσκόλληση ή
η επιρροή των «µητέρων πατρίδων», της Ελλάδας

και της Τουρκίας, όλα συµβάλλουν στη διεύρυνση
του χάσµατος µεταξύ της ελληνοκυπριακής και της
τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Αυτή η καθιέρωση σε θεσµό της πολιτικής της
διαίρεσης αποτελεί έναν από τους κυριότερους
παράγοντες που παρεµποδίζουν τους νέους από το
να αποκτήσουν ενεργό ενδιαφέρον για την τοπική
πολιτική. Εφόσον η πολιτική στην Κύπρο εξισώνεται
σε µεγάλο βαθµό µε το κυπριακό πρόβληµα, η
πολιτική συµµετοχή αυτόµατα καθίσταται µια
πολύπλοκη υπόθεση, δεδοµένων των νοµικών,
πολιτικών και θεσµικών επιπτώσεων της εθνο-
εθνικιστικής διένεξης. Μία από τις συνέπειες των
παραπάνω είναι η µεγάλης κλίµακας πολιτική
απάθεια εκ µέρους των νέων και των δύο κοινοτήτων
που αισθάνονται ότι αποτρέπονται από το να
εµπλακούν στη δριµύτητα του διακοινοτικού
ζητήµατος. Επιπλέον, πολλοί Κύπριοι νέοι
αισθάνονται ότι δεν είναι ισότιµοι παράγοντες στο
δηµόσιο χώρο, αλλά ότι τους ανατίθενται
δευτερεύοντες ρόλοι µέσω των πολιτικών κοµµάτων
και της πολιτικής τους ατζένταs. Παρά τα χαµηλά
επίπεδα κοινωνικοπολιτικής συµµετοχής, οι Κύπριοι
νέοι δεν είναι αποµονωµένοι από τα πολιτικά
δρώµενα του νησιού. Η πολιτική και τα πολιτικά
κόµµατα διεισδύουν στις ζωές τους. Λόγω των
ισχυρών οικογενειακών δεσµών και της κοινωνικής
έξης, οι Κύπριοι νέοι τείνουν να υποστηρίζουν το
ίδιο πολιτικό κόµµα και πολιτικές ιδεολογίες µε
τους γονείς τους και να διαιωνίζουν τις ισχύουσες
ή κυρίαρχες απόψεις και αξίες. Σύµφωνα µε την
Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, το αποτέλεσµα
είναι ότι οι Κύπριοι νέοι φαίνονται να έχουν χάσει
την πίστη τους στην ιδέα ενός ενωµένου νησιού.

Ωστόσο, παρά τα εν λόγω αισθήµατα αποδυνάµωσης,
οι Κύπριοι νέοι φαίνονται να έχουν ρεαλιστική
αντίληψη των υφιστάµενων φραγµών στην εξεύρεση
λύσης που θα επέτρεπε στις δύο κοινότητες να
ζήσουν µαζί ειρηνικά. Όλο και περισσότεροι Κύπριοι
νέοι αρχίσουν να διαχωρίζουν τα ζητήµατα που
περιστρέφονται γύρω από την πολιτική διαίρεση,
από τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την προσωπική
επαφή µεταξύ των µελών των δύο κοινοτήτων.

Επιπλέον, πολλοί
Κύπριοι νέοι

αισθάνονται ότι δεν
είναι ισότιµοι

παράγοντες στο
δηµόσιο χώρο,

αλλά ότι τους
ανατίθενται

δευτερεύοντες
ρόλοι µέσω των

πολιτικών
κοµµάτων και της

πολιτικής τους
ατζένταs.
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Πρόσφατα γεγονότα, όπως η εκλογή νέας
κυβέρνησης στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, το άνοιγµα
της οδού Λήδρας και η επανέναρξη των
διαπραγµατεύσεων για ειρηνική λύση του κυπριακού
προβλήµατος, δηµιουργούν στους Κύπριους νέους
ένα αίσθηµα µεγαλύτερης πίστης στην ικανότητα
των Κυπρίων να άρουν τους φραγµούς του
παρελθόντος που τους ανάγκαζαν να ζουν χωριστά.
Πράγµατι, κατά τους µήνες που ακολούθησαν των
εκλογών σηµειώθηκε αύξηση του επιπέδου
αισιοδοξίας που εξέφραζαν οι νέοι των δύο

κοινοτήτων. Παρόλο που η επαφή µεταξύ των νέων
των δύο κοινοτήτων συνεχίζει να µην αποτελεί
επικρατούσα δραστηριότητα, οι περιπτώσεις
αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών των δύο
κοινοτήτων που λαµβάνουν χώρα καταδεικνύουν
ότι θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως µέσο που
θα επέτρεπε στους Κύπριους νέους να
δηµιουργήσουν τη δική τους ιστορία για την άλλη
κοινότητα και θα ενθάρρυνε µεγαλύτερη αίσθηση
κατανόησης, συµπόνιας και ευθύνης προς τους
ανθρώπους µε τους οποίους µοιράζονται το νησί.

Προσωπικά, θα ήθελα να τους γνωρίσω [τους Τουρκοκύπριους]: Θα ήθελα να τους
µιλήσω και να ακούσω τα πιστεύω τους σχετικά µε τα γεγονότα που συνέβηκαν µεταξύ
των δύο κοινοτήτων µας…τι συνέβη που µας οδήγησε στο σηµείο που βρισκόµαστε
σήµερα.
(Ελληνοκύπριος, 16 ετών)

∆εν έχω Ελληνοκύπριους φίλους, αλλά θέλω να κάνω [φίλους], µε τους οποίους να
συναντιέµαι σε κοινές δραστηριότητες. Θέλω πραγµατικά να µάθω περισσότερα για
αυτούς.
(Τουρκοκύπριος, 20 ετών)

Το ζήτηµα είναι πώς µπορεί αυτού του τύπου η
αλληλεπίδραση µεταξύ Ελληνοκύπριων και
Τουρκοκύπριων νέων να κάνει τη διαφορά στο
κυπριακό πρόβληµα; Μεγαλώνοντας µε φόντο την
πολιτική διαίρεση, οι Κύπριοι νέοι αντιλαµβάνονται
ιδιαίτερα έντονα τον αντίκτυπο της διένεξης στις
ζωές τους. Σχεδόν το ήµισυ όλων των Κύπριων
νέων (50% των Ελληνοκυπρίων και 49% των
Τουρκοκυπρίων) θεωρούν ότι η διαίρεση του νησιού
είχε αρνητικό αντίκτυπο στα οικονοµικά της

οικογένειάς τους ως αποτέλεσµα της απώλειας
γης ή ιδιοκτησίας20. Οµοίως, περίπου το ήµισυ
(49% των Ελληνοκυπρίων και 46% των
Τουρκοκυπρίων) θεωρούν ότι οι οικογένειές τους
υπέφεραν συναισθηµατικά λόγω της απώλειας
αγαπηµένων προσώπων που ίσως έχασαν τη ζωή
τους κατά τις βιαιοπραγίες ή κρατήθηκαν ως
αιχµάλωτοι πολέµου, εκ των οποίων πολλοί
εξακολουθούν να αγνοούνται µέχρι σήµερα 21.
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Υπάρχει µια αξιοπρόσεκτη διαφορά µεταξύ των
απόψεων των Ελληνοκύπριων και  των
Τουρκοκύπριων νέων ως προς τα οφέλη που θα
αποκόµιζαν από µια άµεση λύση του κυπριακού
προβλήµατος, απόψεις που αντανακλούν την
τρέχουσα πραγµατικότητα σε κάθε κοινότητα. Τα
οφέλη που προκύπτουν από τη λύση του κυπριακού
προβλήµατος στα οποία συµφώνησαν τόσο οι
Ελληνοκύπριοι όσο και οι Τουρκοκύπριοι νέοι
περιλάµβαναν την αποκατάσταση της αλήθειας
πίσω από τα εγκλήµατα πολέµου που διαπράχθηκαν
στην Κύπρο κατά το παρελθόν ένα βελτιωµένο
περιβάλλον για δηµοκρατία και ελευθερία του λόγου
και τον περιορισµό των πολιτικών εντάσεων µεταξύ
των δύο κοινοτήτων.

Η έρευνα δείχνει ότι η φωνή της κυπριακής
νεολαίας σε σχέση µε τη διένεξη στην Κύπρο έχει
στο µεγαλύτερο µέρος της, καταπνιγεί. ∆εν

αναµένεται από τους Κύπριους νέους να
συµµετέχουν στις συνεχιζόµενες διαπραγµατεύσεις,
αλλά αναµένεται από αυτούς να ζήσουν µε τις
συνέπειες της έκβασης των αποφάσεων που
λαµβάνονται από αυτούς που διευθύνουν την
πολιτική της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο οι
συντάκτες της Έκθεσης για την Ανθρώπινη
Ανάπτυξης προσκαλούν τους ενήλικες του νησιού
που εµπλέκονται στις υψηλού επιπέδου
ειρηνευτικές προσπάθειες – να παράσχουν στους
Κύπριους νέους τη δυνατότητα να διαδραµατίσουν
κάποιο ρόλο στην τρέχουσα ειρηνευτική διαδικασία.
Ο αποκλεισµός της νεολαίας από αυτήν τη
διαδικασία µπορεί να αποδειχθεί σοβαρό λάθος
δεδοµένου ότι, ως η µελλοντική γενιά που θα ζήσει
µε τη λύση, οι Κύπριοι νέοι διακυβεύουν πολλά µε
την έκβαση των τρεχουσών διαπραγµατεύσεων,
αλλά έχουν και σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν
στην εφαρµογή της λύσης.

Οι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι νέοι
αισθάνονται ότι η διαίρεση του νησιού έχει
υπονοµεύσει τις προσωπικές τους ευκαιρίες. Το
γεγονός ότι σηµαντικό µέρος της νεολαίας του
νησιού (60% των Ελληνοκυπρίων και 48% των
Τουρκοκυπρίων) µοιράζεται ένα κοινό αίσθηµα
απογοήτευσης σχετικά µε τη µη δυνατότητά της να
ζήσει στο µέρος της επιλογής της, αντανακλά τα
έντονα συναισθήµατα που συνδέονται µε τον
εκτοπισµό και το τίµηµα της διένεξης που
εξακολουθεί να επηρεάζει και τις δύο κοινότητες.
Τα δεδοµένα καταδεικνύουν ότι, µε σχετικούς
όρους, στους Ελληνοκύπριους νέους οι απόψεις
για το ζήτηµα αυτό είναι πιο έντονες, αντανακλώντας
κατά πάσα πιθανότητα την ευρέως διαδεδοµένη
άποψη ότι η διαίρεση του νησιού ήταν και συνεχίζει
να είναι κάτι  εντελώς απαράδεχτο. Οι
Τουρκοκύπριοι θεωρούν και αυτοί τη µη δυνατότητά
τους να ζήσουν όπου επιθυµούν ως πρόβληµα –
αλλά αυτή είναι µία από τις πολυάριθµες δυσκολίες
που αποδίδουν στις συνέπειες της διαίρεσης – η

δυνατότητα να διεκδικήσουν µια αξιοπρεπή θέση
απασχόλησης, να ζήσουν στο εξωτερικό και να
έχουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο αποτελούν άλλες
σηµαντικές ανησυχίες.

Από κοινωνική άποψη, λίγο περισσότερα από τα
δύο πέµπτα των Ελληνοκυπρίων και των
Τουρκοκυπρίων θεωρούν ότι ο διαχωρισµός των
δύο κοινοτήτων µεταξύ τους παρακώλυσε την
ικανότητά τους να αναπτύσσουν φιλίες και στις δύο
κοινότητες. Για τη νεολαία, η απόσταση από τα
γεγονότα του παρελθόντος µπορεί να δώσει τη
δυνατότητα να ανακαλύψουν µια κοινή
συναισθηµατική ταύτιση µε το τραύµα και τον πόνο
που κουβαλάει κάθε κοινότητα. Μέσω της
δικοινοτικής αλληλεπίδρασης η νεολαία µπορεί
να ανακαλύψει και να καλλιεργήσει τις κοινές αξίες
που είναι απαραίτητες για την γενιά των Κυπρίων
που θα φέρουν την ευθύνη της χάραξης του
µέλλοντος του νησιού.

Μέσω της
δικοινοτικής

αλληλεπίδρασης η
νεολαία µπορεί να
ανακαλύψει και να

καλλιεργήσει τις
κοινές αξίες που

είναι απαραίτητες
για µια γενιά

Κυπρίων που θα
φέρει την ευθύνη
της χάραξης του

µέλλοντος του
νησιού.

Ποια οφέλη πιστεύεις ότι θα προκύψουν αν το κυπριακό πρόβληµα λυνόταν αύριο;
(Μέσα αποτελέσµατα, όπου  1 = ∆ιαφωνώ Απόλυτα και  5 = Συµφωνώ Απόλυτα) Ελληνοκύπριοι Τουρκοκύπριοι
Ελευθερία διακίνησης 3,85 3,60
∆ηµιουργία ενός κλίµατος για ανάπτυξη της δηµοκρατίας και της ελευθερίας έκφρασης 3,48 3,44
Αποστρατικοποίηση του νησιού και αποχώρηση των ξένων στρατευµάτων 3,34 3,12
Επιστροφή της περιουσίας που χάθηκε κατά τη διάρκεια των διαφόρων συγκρούσεων 3,29 3,26
Οικονοµική ανάπτυξη και στις δύο κοινότητες (Ε/Κ και Τ/Κ) 3,26 3,69
Καλύτερες κοινωνικές σχέσεις ανάµεσα στις δύο κοινότητες 3,24 3,47
Μείωση των πολιτικών εντάσεων µεταξύ των δύο κοινοτήτων 3,23 3,39
∆υνατότητα αποτελεσµατικότερου χειρισµού της βιωσιµότητας των περιβαλλοντικών πόρων 3,21 3,39
Καταπολέµηση των φόβων και των προκαταλήψεων που υπάρχουν για την άλλη κοινότητα 3,18 3,35
Αποζηµίωση και δικαιοσύνη για αυτούς που υπέφεραν από τις συγκρούσεις
που έγιναν στην Κύπρο 3,18 3,30
Περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης 3,11 3,73
Αποκατάσταση της αλήθειας που κρύβεται πίσω από τα εγκλήµατα πολέµου
που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν 3,09 3,20
∆υνατότητα αποτελεσµατικού χειρισµού κοινωνικών προβληµάτων
(όπως ναρκωτικά, σωµατεµπορία και διάδοση του HIV/AIDS) 3,02 3,49
Καλύτερες ευκαιρίες για εκπαίδευση 2,92 3,61
∆εν υπάρχουν ιδιαίτερα σηµαντικά οφέλη για την κοινότητά µου 2,92 2,76



Πολλοί Κύπριοι νέοι αναγνωρίζουν ότι η µελλοντική ειρήνη και
σταθερότητα στο νησί τους, αποτελεί και δική τους ευθύνη το ζήτηµα
είναι πώς οι ενήλικες και η υφιστάµενη πολιτική ελίτ θα στηρίξει τη
φιλοδοξία τους να γίνουν φορείς της αλλαγής

Οι Κύπριοι νέοι αντιπροσωπεύουν το µέλλον της
Κύπρου. Ανεξάρτητα από την έκβαση των εν εξελίξει
διαπραγµατεύσεων, αποτελεί δικαίωµα και ευθύνη
τόσο των Ελληνοκύπριων όσο και  των
Τουρκοκύπριων νέων να διαδραµατίσουν ενεργό
ρόλο στην προσπάθεια εύρεσης µιας ειρηνικής,
ανεκτικής και χωρίς αποκλεισµούς οντότητας, όπου
θα µοιράζονται το νησί ως γείτονες, συµπατριώτες
και συµπολίτες, παρά ως µέλη δύο ξεχωριστών
κοινοτήτων. Προκειµένου, όµως, αυτό να καταστεί
δυνατό, η κυπριακή νεολαία πρέπει να έρθει στο
προσκήνιο και να της δοθεί η ευκαιρία να
συµµετάσχει στον καθορισµό της πορείας του
µέλλοντός της.

Η κυπριακή νεολαία, όπως και κάθε νεολαία στον
κόσµο, διαθέτει τα διάφορα γνωρίσµατα που
µπορούν να την κάνουν ιδανικό φορέα κοινωνικής
αλλαγής και ειρηνοποιό. Ως η νέα γενιά, η κυπριακή
νεολαία είναι  εµποτισµένη µε µεγάλη
δηµιουργ ικότητα ,  εφευρετ ικότητα  κα ι

προσανατολισµό προς το µέλλον. Ωστόσο, η
κυπριακή νεολαία συχνά έχει κατηγορηθεί για
απάθεια και αποχή από την κοινωνία. Όπως έχουν
τα πράγµατα, οι Κύπριοι νέοι έχουν µάθει να
αισθάνονται ότι δεν µπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Αντί να αξιοποιούν την ενέργεια και την αισιοδοξία
τους, οι Κύπριοι νέοι έχουν υποβαθµιστεί στο ρόλο
του παθητικού θεατή. Ως αποτέλεσµα, αισθάνονται
ότι ούτε συµπεριλαµβάνονται ούτε λαµβάνονται
υπόψη από την υπόλοιπη κοινωνία.

Οι Κύπριοι νέοι κλήθηκαν να προσδιορίσουν τι
σήµαιναν για αυτούς οι φράσεις «ειρηνική Κύπρος»
ή «ειρήνη στην Κύπρο». Μεταξύ των Ελληνοκύπριων
ερωτώµενων, η πιο συχνή απάντηση ήταν
«ελευθερία» ακολουθούµενη από «αρµονική
συνύπαρξη για όλους». Η πιο δηµοφιλής απάντηση
για τη σηµασία της ειρηνικής Κύπρου ανάµεσα
στους Τουρκοκύπριους ερωτώµενους ήταν «να
ζούµε µαζί χωρίς σύνορα» και «η απουσία πολέµου
και συγκρούσεων».

[Η ειρήνη στην Κύπρο σηµαίνει] ένα νησί χωρίς σύνορα όπου υπάρχουν δύο διαφορετικές
κοινότητες που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, µε κοινή γλώσσα.. ∆εν µπορώ να
φανταστώ την ειρήνη µε τις δύο κοινότητες να ζουν χωριστά: Ειρήνη σηµαίνει να ζούµε
µαζί.
(Τουρκοκύπριος, 19-24 ετών)

Καταρχήν, δεν πρέπει να υπάρχει διαχωριστική γραµµή, οι δύο κοινότητες πρέπει να
αναµιχθούν.
(Ελληνοκύπριος, 14-18 ετών)

Στο µεγαλύτερο µέρος τους οι Κύπριοι νέοι και από
τις δύο κοινότητες θεωρούν ότι δεν είχαν κανένα
ρόλο στη διαδικασία συµφιλίωσης. Αρκετοί Κύπριοι
νέοι αποθαρρύνθηκαν από το να συµµετάσχουν
ενεργά στη διαδικασία επανένωσης καθώς
αισθάνθηκαν ότι εν τέλει, ο ρόλος των πολιτικών
και των πολιτικών κοµµάτων ήταν τόσο ισχυρός που
άφηνε ελάχιστα περιθώρια για ανεξάρτητες
πρωτοβουλίες ή φωνές. Άλλοι αισθάνθηκαν

συγκλονισµένοι από αυτό που θεώρησαν ως
καθοριστική παρέµβαση των ξένων δυνάµεων στην
τοπική πολιτική και στο πεπρωµένο της Κύπρου.
Επιπλέον, οι Κύπριοι νέοι και από τις δύο πλευρές
αισθάνθηκαν ότι δεν τους προσφερόταν επαρκής
στήριξη και δυνατότητα και ότι συνήθως οι απόψεις
τους παραβλέπονταν εντελώς ή ακόµη χειρότερα,
αγνοούνταν από τους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων.

Οι νέοι άνθρωποι έχουν υποβαθµισµένη φωνή. Τους συµπεριφέρονται ως πολίτες
δεύτερης κατηγορίας. Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε το σχολείο: πρέπει να ακούς τους
καθηγητές…σου υποβάλλουν ερωτήσεις…δεν έχεις το δικαίωµα να κάνεις ερωτήσεις,
να ασκείς κριτική. Κοιτάξτε τις οικογένειες: σε επικρίνουν [αλλά] δεν έχεις τα ίδια
δικαιώµατα… Εποµένως πιστεύω ότι το να είσαι νέος είναι µειονέκτηµα… Πιστεύω
ότι στην κουλτούρα µας οι πολιτικοί µας δεν σέβονται τους νέους.
(Τουρκοκύπριος, 19-24 ετών)

Η αίσθηση ευθύνης του καθενός καλλιεργείται από την οικογένεια, και η δική µου
µε µεγάλωσε µε µια αίσθηση ευθύνης για την πατρίδα µου. Ωστόσο, οι νέοι δεν
µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις και να επιφέρουν δραστικές αλλαγές γιατί ακόµη
και οι οργανώσεις νεολαίας που υπάρχουν στηρίζονται είτε οικονοµικά είτε
«ιδεολογικά» από κάποιο πολιτικό κόµµα, και αυτό στερεί [από τη νεολαία] την
ελευθερία τους και τη δυνατότητά τους να αλλάξουν τα πράγµατα.
[Ελληνοκύπρια, 23 ετών, απόφοιτη κολεγίου, εργαζόµενη, ελεύθερη, αστική Λευκωσία]

Πάνω από το ήµισυ
των ερωτώµενων
συµφώνησε ότι οι
Κύπριοι νέοι έχουν
ευθύνη να
στηρίξουν την
εξεύρεση
ειρηνικής λύσης
στο κυπριακό
πρόβληµα, ενώ
σχεδόν το ήµισυ
των ερωτώµενων
Κύπριων νέων
εξέφρασε την
επιθυµία να
διαδραµατίσει
ενεργό ρόλο στη
συµφιλίωση στο
νησί.
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Πάνω από το ήµισυ των ερωτώµενων συµφώνησε
ότι οι Κύπριοι νέοι έχουν ευθύνη να στηρίξουν την
εξεύρεση ειρηνικής λύσης στο κυπριακό πρόβληµα,
ενώ σχεδόν το ήµισυ των ερωτώµενων Κύπριων
νέων εξέφρασε την επιθυµία να διαδραµατίσει
ενεργό ρόλο στη συµφιλίωση στο νησί. ∆εδοµένων

των χαµηλών ποσοστών κοινωνικοπολιτικής
συµµετοχής µεταξύ των νέων, είναι ενθαρρυντικό
το ότι τόσο µεγάλο ποσοστό πιστεύουν ότι είναι
υπεύθυνοι για τη στήριξη της εύρεσης ειρηνικής
διευθέτησης στο κυπριακό πρόβληµα. Αυτό
αποτελεί απόδειξη της αισιοδοξίας των νέων.
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Όλοι είµαστε υπεύθυνοι στην ηλικία που είµαστε, γιατί εµείς θα κάνουµε τη διαφορά
στο µέλλον, φτάνει να διατηρούµε θετικές απόψεις χωρίς να κουβαλάµε τις
προκαταλήψεις προηγούµενων γενιών. Πρέπει να ανακαλύψουµε τη δική µας αλήθεια
και να προσπαθήσουµε να την υποστηρίξουµε, και αν την υποστηρίξουµε σωστά, µε
τις κατάλληλες πεποιθήσεις, θα το καταφέρουµε.
[Ελληνοκύπριος,23 ετών, φοιτητής, ελεύθερος, πόλη Λευκωσίας]

Οι νέοι είναι […] ανεπαρκείς σε ορισµένους τοµείς. Αλλά σε κάποιους άλλους υπάρχουν
νέοι που είναι πραγµατικά δραστήριοι. Νοµίζω ότι γενικά θα µπορούσαν να βοηθήσουν
αποτελεσµατικά στο να αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται
τις δικοινοτικές σχέσεις.
[Τουρκοκύπριος, 18 ετών, φοιτητής]

Τα χαµηλά επίπεδα συµµετοχής των νέων στην
κοινωνικοπολιτική αρένα είναι αντίθετα σε αυτό
που απαιτείται για το µέλλον, ένα µέλλον όπου
οποιαδήποτε λύση του κυπριακού προβλήµατος
χρειάζεται να ενσωµατώσει τη φωνή των
Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων νέων που
αποτελούν το ένα έκτο του συνολικού πληθυσµού.
∆εδοµένου ότι οι Κύπριοι νέοι αποτελούν τη γενιά
που θα εφαρµόσει και στην πραγµατικότητα θα
ζήσει µε την πιθανή λύση, κάθε συµφωνία που δεν
λαµβάνει υπόψη τη φωνή και τις ανάγκες τους,
ενδέχεται να στερείται στήριξης και να
αποδυναµώνει τις πιθανότητες επιτυχίας της. Σε
αυτό το πνεύµα, οι Κύπριοι νέοι πρότειναν διάφορα

µέτρα, τα οποία κατά την άποψή τους θα µπορούσαν
να συµβάλουν στην οικοδόµηση της ειρήνης στην
Κύπρο. Οι Ελληνοκύπριοι νέοι προτίµησαν τις
απευθείας συνοµιλίες µε τους ηγέτες των δύο
κοινοτήτων, καθώς και τις κοινές εκδηλώσεις
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.  Οι
Τουρκοκύπριοι υποστήριξαν πρακτικά µέτρα, όπως
την κοινή χρήση διαφόρων χώρων, όπως σχολεία
ή ο χώρος εργασίας. Συνολικά, οι Κύπριοι νέοι
στερούνται γνώσης ή ενηµέρωσης σχετικά µε το
πώς θα µπορούσαν να εµπλακούν περισσότερο
στην προσπάθεια γεφύρωσης του χάσµατος µεταξύ
των δύο κοινοτήτων.
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Εποµένως, ενώ αποτελεί δικαίωµα κάθε νέου να
συµµετέχει στην κοινωνία και στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων που µπορούν να διαµορφώσουν την
πραγµατικότητά του, αποτελεί ευθύνη των ενηλίκων
να ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των νέων. Προτού να
είναι σε θέση οι Κύπριοι νέοι να διαδραµατίσουν

ενεργό ρόλο ως ενεργοί πολίτες, πρέπει να
αισθανθούν ότι έχουν την ισχύ να το κάνουν. Αποτελεί
ευθύνη των γονιών, των εκπαιδευτικών και των
ηγετών να διευκολύνουν τη νεολαία και να της
προσφέρουν ένα ασφαλές, κοινό περιβάλλον για
επικοινωνία, µάθηση και ανάπτυξη.

Ένα σύστηµα
ανώτερης
εκπαίδευσης
το οποίο διατηρεί
ειρηνικές σχέσεις
µε την άλλη
κοινότητα αποτελεί
σηµαντικό
πρόδροµο µιας
κοινωνίας και ενός
πολιτικού
συστήµατος που
διατηρεί ειρηνικές
σχέσεις µε την
άλλη κοινότητα.

Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν [ευκαιρίες για συµµετοχή] γιατί οι ενήλικες αποφασίζουν
µόνοι τους […] εποµένως, δεν θέλουµε ούτε έχουµε τη δυνατότητα [να συµµετάσχουµε
στην ειρηνευτική διαδικασία].
[Ελληνοκύπρια, 23 ετών, απόφοιτη πανεπιστηµίου, εργαζόµενη ως αστυνοµικός, ελεύθερη,
επαρχία Λευκωσίας]

Πιστεύω ότι οι νέοι δεν έχουν τέτοιο δικαίωµα [να εκπροσωπούν τις απόψεις και τις
ανάγκες τους στην κοινωνία]. Αυτό σηµαίνει ότι οι νέοι δεν αισθάνονται ελεύθεροι
να µιλήσουν για τις ιδέες τους ή να εκφράσουν τις απόψεις τους δηµοσίως. Κανείς
δεν ρωτά για τις ιδέες µας.
(Τουρκοκύπριος, 19-24 ετών)

Όσον αφορά το µέλλον του νησιού, προτεραιότητα
αποτελε ί  η  προώθηση  της  συνεχούς
αλληλεπίδρασης και των σχέσεων µεταξύ
Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων νέων . Καθώς
όλο και περισσότεροι Κύπριοι νέοι αρχίζουν να
επικοινωνούν ο ένας µε τον άλλο, και κατά συνέπεια,
να εµπιστεύονται και να µαθαίνουν ο ένας από τον
άλλο, οι φραγµοί που τους χώριζαν για το
µεγαλύτερο µέρος της ζωής τους θα αρχίσουν
σταδιακά να αίρονται. Καθώς συµβαίνει αυτό, οι
Κύπριοι νέοι πρέπει να καταστούν βασικοί
παράγοντες σύνδεσης και παιδαγωγοί, µοιραζόµενοι
τις απόψεις και τις εµπειρίες τους µε τα κοινωνικά
τους δίκτυα, όπως είναι οι γονείς και άλλα µέλη
της οικογένειας, καθηγητές και φίλοι. Μέσω
συνεχούς διαλόγου και αλληλεπίδρασης οι
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι νέοι θα είναι σε
θέση να υπερπηδήσουν τους φραγµούς που τους
χωρίζουν και να αρχίσουν µαζί το επίπονο έργο της
οικοδόµησης ενός κοινού µέλλοντος που να
βασίζεται στην ανεκτικότητα και το σεβασµό για τα
διαφορετικά πιστεύω, κουλτούρες και τρόπους
ζωής.

Η τρέχουσα ειρηνευτική διαδικασία καλεί τους
Κύπριους να συµµετάσχουν ενεργά σε ένα
ενηµερωµένο, δηµόσιο διάλογο για το µέλλον του
νησιού. Οι Κύπριοι νέοι, ως βασικοί ενδιαφερόµενοι
φορείς στην ειρηνευτική διαδικασία, πρέπει
προφανώς να εµπλακούν σε αυτόν το διάλογο.
Προκειµένου να το κάνουν όµως, είναι ίσως
απαραίτητο να ληφθούν διάφορα µέτρα που θα τους
υποκινήσουν να συµµετάσχουν ενεργά στην
ειρηνευτική διαδικασία. Αυτά µπορούν να
εφαρµοστούν µέσω των εκπαιδευτικών συστηµάτων,
των εξωσχολικών πρωτοβουλιών και των νέων µέσων
επικοινωνίας (δηλαδή, µέσω τηλεοπτικών
προγραµµάτων και ιστοχώρων που προορίζονται
για την κυπριακή νεολαία). Η σηµασία του να
µοιράζονται οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι
έναν εκπαιδευτικό χώρο σε καθηµερινή βάση δεν
πρέπει να παραβλεφθεί ή να αποσιωπηθεί. Τα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οι εκπαιδευτές
διαδραµατίζουν έναν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο
παρέχοντας στους Κύπριους νέους ένα ασφαλές
µέρος, το οποίο να ενθαρρύνει την ακαδηµαϊκή και
κοινωνική αλληλεπίδραση και πάνω από όλα, την
προσωπική καλλιέργεια και ανάπτυξη. Τα

πανεπιστήµια, συγκεκριµένα, λειτουργούν ως χώροι
όπου διαµορφώνονται «νέες πολιτικές, νέα πρότυπα
και νέες στάσεις», εποµένως: Ένα σύστηµα
ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο διατηρεί ειρηνικές
σχέσεις µε την άλλη κοινότητα αποτελεί σηµαντικό
πρόδροµο µιας κοινωνίας και ενός πολιτικού
συστήµατος που διατηρεί ειρηνικές σχέσεις µε την
άλλη κοινότητα22. Είναι επιτακτική ανάγκη τα
σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήµια να
διαδραµατίσουν θετικό ρόλο στην επανένωση
προωθώντας τις αρχές της πολυπολιτισµικότητας
και της ανεκτικότητας. Αυτό θα καταστεί ακόµη πιο
σηµαντικό στην περίοδο µετά τη διευθέτηση του
προβλήµατος.

Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι νέοι
υποστηρίζουν τις κοινές δραστηριότητες που
φέρνουν πιο κοντά τη νεολαία της κάθε κοινότητας.
Οι δικοινοτικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες
επιτρέπουν στους νέους να άρουν τους
υφιστάµενους φραγµούς – υπαρκτούς ή νοητούς –
µεταξύ τους και να αρχίσουν να αναπτύσσουν
σχέσεις διαρκείας που να βασίζονται στις
υπάρχουσες οµοιότητες και σε ένα κοινό µέλλον.
Ο αθλητισµός, η µουσική και το περιβάλλον
αποτελούν τοµείς όπου οι Κύπριοι νέοι µπορούν
να έρθουν πιο κοντά. Η ένταξη της νεολαίας στη
διαδικασία οικοδόµησης της ειρήνης µπορεί να
αποφέρει ωφέλιµες δεξιότητες στους Κύπριους
νέους, όπως είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και
η ικανότητα σύγκρισης διαφορετικών προοπτικών,
και δεξιότητες απαραίτητες για την εµπλοκή σε
εποικοδοµητικό διάλογο και επίλυση συγκρούσεων.

Συµπερασµατικά, οι ενήλικοι Κύπριοι, είτε πρόκειται
για µέλη της οικογένειας, είτε για εκπαιδευτικούς,
πολιτικούς, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών,
ή θρησκευτικούς ηγέτες, θα ήταν καλό να
συνειδητοποιήσουν ότι «κάτω από την κυνική
απάθεια [της νεολαίας] κείται η εγγενής βούλησή
τους να θέλουν να κάνουν τη διαφορά»23. Ως εκ
τούτου, πρέπει να συνεργαστούν για να αξιοποιήσουν
τις αναξιοποίητες δυνατότητες των Κύπριων νέων
σε ολόκληρο το νησί και να τους δώσουν την
ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, όχι απλά
ως προς το κυπριακό πρόβληµα, αλλά ως προς
όλες τις πτυχές που επηρεάζουν τις ζωές τους και
το συλλογικό τους µέλλον.



22 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Χάρτα των Κυπρίων Νέων

Είναι σαφές ότι η φωνή της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής νεολαίας δεν µπορεί πλέον να µην ακούγεται ή, χειρότερα, να
µην είναι καλοδεχούµενη. Οι Κύπριοι νέοι, και από τις δύο κοινότητες, επιθυµούν να διαδραµατίσουν ένα ενεργό ρόλο στην επανένωση
της πατρίδας τους.   Για αυτόν το λόγο, και στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ∆ιάλογος Ανάµεσα στους Κύπριους Νέους,  έχει
αναπτυχθεί µια Χάρτα των Νέων για την Κύπρο . Αναµένεται ότι αυτός ο χάρτης θα χρησιµεύσει ως ένα εργαλείο περαιτέρω ενθάρρυνσης
και ενίσχυσης του ρόλου που διαδραµατίζεται από τους Κυπρίους νέους στην ειρηνευτική διαδικασία και στο µέλλον της χώρας τους.   

Η Χάρτα των Κυπρίων Νέων είναι προϊόν της Έρευνας ∆ιάλογος Ανάµεσα στους Κύπριους Νέους, ενός δικοινοτικού ερευνητικού
προγράµµατος το οποίο πραγµατοποιήθηκε από το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας και το Κυπριακό Κοινωνικό και Οικονοµικό Κέντρο Έρευνας
(ΚADEM). Στην έρευνα έλαβαν µέρος Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι νέοι ηλικίας 15 µέχρι 24 χρόνων. Η Χάρτα δηµιουργήθηκε µε
τη συµβολή µιας οµάδας 12 Ελληνοκύπριων και 12 Τουρκοκύπριων νέων, γνωστή ως Συµβουλευτικό Συµβούλιο Νέων, και έχει στόχο
να κάνει τις φωνές των Κυπρίων νέων να ακουστούν σ’ ολόκληρο το νησί.

Εµείς, οι νέοι της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας, έχουµε από κοινού κοιτάξει τις ζωές µας, τα
προβλήµατα και τις ανησυχίες µας και έχουµε οµόφωνα καταλήξει σε κάποιες εισηγήσεις, τις οποίες θέλουµε να
προτείνουµε στους συµπατριώτες µας ως ζωτικές για µια ολοκληρωµένη και παραγωγική ζωή, καθώς και για τη
διασφάλιση του κοινού µας µέλλοντος.

Οικογένεια:

- Θέλουµε να χτίσουµε θετικές σχέσεις µε τους γονείς και τις
οικογένειές µας µέσω του ανοικτού διαλόγου και της αµοιβαίας
εµπιστοσύνης.

- Ζητούµε να λαµβάνουµε µέρος στη διαδικασία λήψης των
οικογενειακών αποφάσεων, ειδικά σ’ εκείνες που επηρεάζουν
τις ζωές µας.

- Θέλουµε οι γονείς µας να υποστηρίζουν τις επιλογές µας, να
φροντίζουν για την ανάπτυξη µας και να σέβονται την ανεξαρτησία
µας ενθαρρύνοντάς µας να παίρνουµε τις δικές µας αποφάσεις
και ελεύθερα να διαµορφώνουµε τις δικές µας απόψεις και
ιδέες.

Μόρφωση

- Πιστεύουµε ότι κάθε νεαρός ενήλικας θα πρέπει να έχει
πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε βάση τα πρότυπα
που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. ανεξάρτητα από το κοινωνικό ή το
οικονοµικό του υπόβαθρο.

- Ζητούµε να έχουµε µια ποιοτική, πολυ-θεµατική εκπαίδευση η
οποία θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητάς µας για
αναλυτική και κριτική σκέψη, στην προώθηση της
δηµιουργικότητάς, της ετοιµότητας για καινοτοµίες και
ανακαλύψεις οι οποίες θα µετατρέψουν την Κύπρο σε µια
πραγµατική «κοινωνία της γνώσης».

- Θέλουµε να έχουµε µια εκπαίδευση η οποία θα µας καθιστά
αποτελεσµατικούς στο σηµερινό, αυξανόµενα ανταγωνιστικό,
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον.

- Επιθυµούµε να είµαστε µέρος ενός εκπαιδευτικού συστήµατος
το οποίο προωθεί τη συνεχή προσωπική και επαγγελµατική
εκπαίδευση, επενδύοντας σε νέα αναλυτικά προγράµµατα και
νέες διδακτικές /µαθησιακές µεθόδους.

- Ζητούµε να λαµβάνουµε µέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
και στο σχεδιασµό της εκπαίδευσης µας – στη δηµιουργία των
αναλυτικών προγραµµάτων και των σχολικών δραστηριοτήτων
καθώς επίσης, να έχουµε λόγο σ’ αυτά που διδασκόµαστε τόσο
στα βασικά µαθήµατα όσο και στα µαθήµατα επιλογής.

- Αναµένουµε το εκπαιδευτικό µας σύστηµα να αντανακλά τις
κοινωνικές αλλαγές και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην καλλιέργεια
των αξιών της αποδοχής του διαφορετικού, της ανεκτικότητας,
της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας και συνύπαρξης, και της
επίλυσης των προβληµάτων µε τη χρήση ειρηνικών µέσων.

- Προσδοκούµε να ωφεληθούµε από τις πολλαπλές θεωρήσεις
της κυπριακής ιστορίας µε την ελπίδα να αναπτύξουµε µια κοινή
αντίληψη για το παρελθόν και ένα κοινό ενδιαφέρον για το µέλλον
του τόπου.

Εργοδότηση

- Υποστηρίζουµε την ανάγκη για περισσότερες ευκαιρίες εργασίας
οι οποίες να είναι σχεδιασµένες ειδικά και να απευθύνονται
προς νεαρούς απόφοιτους και νέους εργοδοτούµενους.

- Πιστεύουµε στην αξία της ίσης αµοιβής για την ίδια εργασία. Οι
εργοδότες δεν πρέπει να προβαίνουν σε διακρίσεις εναντίον
εργαζοµένων λόγω φύλου, εθνικότητας, φυλής, θρησκείας ή των
ειδικών αναγκών.

- Απαιτούµε να ζήσουµε σε µια χώρα στην οποία η αξιοκρατία
παίζει καθοριστικό ρόλο στην επαγγελµατική µας ανέλιξη και
στην οποία µας δίνετε η ευκαιρία να χαράζουµε την επαγγελµατική
µας πορεία µε βάση την αξία των ακαδηµαϊκών µας προσόντων,
ικανοτήτων και εµπειριών.

- Ανησυχούµε για την κατάσταση της οικονοµίας και των
χρηµατοοικονοµικών θεµάτων και γι’ αυτό θα θέλαµε να
λαµβάνουµε µέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
αναφορικά µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

- Αναµένουµε ότι οι εργοδότες θα πρέπει να αναγνωρίζουν την
αξία των νεαρών εργαζοµένων– τη σκληρή τους δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και την αφοσίωσή τους – και να τους ανταµείβουν
για αυτά µε δίκαιο τρόπο.

- Πιστεύουµε ότι ο δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας θα πρέπει να
στηρίζουν τη νεανική επιχειρηµατικότητα.

- Ενθαρρύνουµε και εκτιµούµε την επιδίωξη της δια βίου µάθησης,
είτε µέσω της παροχής ευκαιριών κατάρτισης «µέσω της
εργασίας» (οn-the-job training), είτε µέσω άλλων εκπαιδευτικών
ευκαιριών.

Εµείς, οι νέοι της Κύπρου:

Χάρτα των Κυπρίων Νέων



Ψυχαγωγία και Υγεία:

- Επιθυµούµε να δούµε ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάληψη
πρωτοβουλιών και προγραµµάτων τα οποία να ανταποκρίνονται
στα ενδιαφέροντά µας και τα οποία ταυτόχρονα να µας παρέχουν
χρήσιµο και πληροφοριακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο.

- Ζητούµε να έχουµε πρόσβαση σε δηµόσια µέρη στα οποία να
συναντιόµαστε µε ασφάλεια, να συναναστρεφόµαστε και να
έχουµε ευκαιρίες κοινωνικοποίησης µε τους συνοµήλικούς µας.

- Εναποθέτουµε την εµπιστοσύνη µας στους γονείς, τους
εκπαιδευτικούς και τους παροχείς υπηρεσιών υγείας, να
διασφαλίσουν ότι λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα και δράσεις
για να έχουµε µακροβιότητα και µια υγιή ζωή.

- Θέλουµε να είµαστε ενηµερωµένοι για τις υπηρεσίες υγείας που
είναι διαθέσιµες σ’ εµάς,  καθώς επίσης να έχουµε εύκολη
πρόσβαση σ’ αυτές.

- Θεωρούµε τους εκπαιδευτικούς ως σηµαντικούς
πληροφοριοδότες αναφορικά µε τις ζηµιογόνες συνέπειες του
καπνίσµατος, της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, της χρήσης
ψυχοδραστικών ουσιών και παρόµοιων επικίνδυνων
συµπεριφορών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνονται παγκύπριες
εκπαιδευτικές εκστρατείες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης
οι οποίες θα έχουν ως οµάδα στόχο τους τούς νεαρούς Κύπριους.

- Υποστηρίζουµε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ως προς το
ασφαλές σεξ, έτσι ώστε να προστατευόµαστε από τα σεξουαλικώς
µεταδιδόµενα νοσήµατα και τις ανεπιθύµητες εγκυµοσύνες.

- Χαιρετίζουµε τη δουλειά που γίνεται από τους κοινοτικούς
λειτουργούς, τους συµβούλους και τους επαγγελµατίες υγείας
και πιστεύουµε ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιµοι περισσότεροι
ειδικά εκπαιδευµένοι επαγγελµατίες για να εξυπηρετούν τις
αυξανόµενες ανάγκες των νέων.

Ανεξαρτησία και Ελευθερία του Λόγου Έκφρασης

- Πιστεύουµε ότι κάθε µέλος της κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων
και των νέων, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης
έκφρασης της άποψής τους, χωρίς το φόβο µεροληπτικής
συµπεριφοράς ή φυσικής βίας.

- Θέλουµε οι φωνές µας να εισακούονται, να γίνονται σεβαστές
και να λαµβάνονται υπόψη από τους µεγαλύτερους σε ηλικία
πολίτες.

- Είµαστε ικανοί να αποδεχόµαστε τις ευθύνες των πράξεών µας
και για αυτό το λόγο επιθυµούµε να έχουµε µεγαλύτερη
ανεξαρτησία σ’ ότι κάνουµε.

- Επιθυµούµε να ενηµερωνόµαστε πάνω σ’ όλα τα θέµατα που µας
αφορούν µ’ ένα αντικειµενικό, µη προκατειληµµένο τρόπο ενώ
παράλληλα, θα πρέπει να µας δοθεί το περιθώριο να παίρνουµε
τις δικές µας αποφάσεις χωρίς να κατευθυνόµαστε από τους
δασκάλους και/ή την οικογένειά µας και χωρίς καµιά επιβολή.

- Θέλουµε να παρέχονται όλα τα εργαλεία που να µας βοηθούν να
γίνουµε ανεξάρτητοι από τους γονείς µας – αυτό περιλαµβάνει
πρόσβαση σε δωρεάν εκπαίδευση, αυξηµένες θέσεις εργασίας
και ρεαλιστικούς στεγαστικούς όρους.

Κοινωνικο-πολιτική Συµµετοχή

- Επιθυµούµε να λαµβάνουµε ενεργά µέρος σε δραστηριότητες
της κοινωνίας των πολιτών και σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα
επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές.

- Νιώθουµε ότι θα πρέπει να θεωρούµαστε και να γινόµαστε
αποδεκτοί ως πολίτες µε ουσιαστική συνεισφορά στη δηµόσια
σφαίρα και την κοινωνία των πολιτών στην Κύπρο. Για αυτό το
λόγο επικροτούµε πλήρως τους µηχανισµούς οι οποίοι θα µας
επέτρεπαν να παίρνουµε µέρος σε πολιτικές αποφάσεις σ’ όλα
τα επίπεδα.

- Υποστηρίζουµε ότι η κοινωνικο-πολιτική συµµετοχή θα πρέπει
να παραµένει αποδεσµευµένη από τα πολιτικά κόµµατα και να
µη χρησιµοποιείται για τη στρατολόγηση νέων πολιτικών
υποστηρικτών.

- Πιστεύουµε ότι οι νέοι πρέπει να έχουν ξεκάθαρη
αντιπροσώπευση ή να τους  παρέχονται οι ευκαιρίες/πλατφόρµες

µέσω των οποίων θα µπορούµε να εκφράσουµε τις συλλογικές
µας ανησυχίες και ιδέες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω των
οργανισµών για νέους οι οποίοι δεν κυριαρχούνται από πολιτικά
κόµµατα και µονολιθικές ιδεολογίες, αλλά λειτουργούν αυτόνοµα,
στελεχωµένες για τους νέους και δρώντας για αυτούς.

- Πιστεύουµε ότι η πρακτική εξάσκηση και/ή οι υπηρεσίες
εθελοντισµού ή κοινοτικής προσφοράς θα πρέπει να είναι
διαθέσιµες και προσβάσιµες σ’ όλους και να ενθαρρύνονται από
τα σχολεία και τους γονείς.

- Αναγνωρίζουµε ότι θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές
για τη στρατιωτική θητεία έτσι ώστε αυτοί που είναι αντίθετοι µε
την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, να έχουν την επιλογή της
προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών.

- Πιστεύουµε ότι τα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράµµατα θα
πρέπει να ενθαρρύνουν τη διδασκαλία της «ενεργού πολιτότητας»
η οποία εξυπακούει ενδιαφέρον και ενεργή συµµετοχή στα κοινά.

- Υποστηρίζουµε την ανάπτυξη των Κύπριων νέων µε τρόπο που
να αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως παγκόσµιο πολίτη, οι οποίοι
να είναι ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα που αφορούν στο
παγκόσµιο αλλά και στην Ε.Ε. και στην Κύπρο ταυτόχρονα.

Ειρήνη και Συµφιλίωση

- Είµαστε ένθερµοι υποστηρικτές της ειρήνης και της χρήσης
ειρηνικών µέσων επίλυσης των συγκρούσεων.

- Aπεχθανόµαστε τη βία και επιθυµούµε την καλλιέργεια µιας
κουλτούρας διαλόγου και ειρηνικής συνύπαρξης.

- Επιθυµούµε να δούµε τις ξένες στρατιωτικές δυνάµεις να
αποσύρονται από την Κύπρο και  στηρίζουµε την
αποστρατικοποίηση του νησιού.

- Θέλουµε να απαλλαγούµε από κάθε µορφής προκατάληψη η
οποία έχει εισβάλει στις ζωές και στις συνειδήσεις µας,
αναφορικά µε τους «άλλους» και επιθυµούµε να καλλιεργηθούν
οι κοινοί δεσµοί ανάµεσά µας.  

- Προσδοκούµε να αδράξουµε την ευκαιρία και την απαιτούµενη
υποστήριξη και ενθάρρυνση ούτως ώστε να γίνουµε η κινητήρια
δύναµη για το χτίσιµο γέφυρων  ανάµεσα στα µέλη των δύο
κοινοτήτων.

- Πιστεύουµε ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήµατος θα πρέπει
να εξευρεθεί ανάµεσα και από αυτούς που είναι άµεσα
εµπλεκόµενοι και επηρεάζονται από αυτό το πρόβληµα.
Υποστηρίζουµε σθεναρά την εξεύρεση λύσης για τους Κύπριους
και από τους Κύπριους χωρίς εξωτερικές παρεµβάσεις και
επιβολές.

- Προωθούµε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ως ένα εργαλείο
συµφιλίωσης αφού µας παρέχουν τη δυνατότητα να µάθουµε
περισσότερα ο ένας για τον άλλο (όπως διαδικτυακά µπλοκς,
ιστοχώρους κοινωνικής συνεύρεσης και συνοµιλίας, κοινωνικά
δίκτυα και διαδικτυακά βίντεο).

- Αναγνωρίζουµε το θετικό ρόλο που έχουν να παίξουν τα σχολεία,
τα πανεπιστήµια, οι θρησκευτικοί θεσµοί και τα ΜΜΕ στη
διαδικασία συµφιλίωσης/επανένωσης, προάγοντας τις αρχές της
πολυπολυτισµικότητας, της ανεκτικότητας και του αµοιβαίου
σεβασµού.

- Ενθαρρύνουµε και υπερθεµατίζουµε τις οργανώσεις των πολιτών,
τις πρωτοβουλίες και τις εκδηλώσεις οι οποίες φέρνουν τις δύο
κοινότητες µαζί (συµπεριλαµβανοµένων των συναυλιών, των
πολιτιστικών φεστιβάλ, τις κατασκηνώσεις νέων κτλ.).

- Υποστηρίζουµε την προώθηση µιας δυνατής, κοινής,
«γεφυρωτικής» Κυπριακής πολιτικής και υπερεθνικής ταυτότητας,
στην οποία να αναγνωρίζεται ότι ο όρος «Κύπριος» αναφέρεται
τόσο στους Ελληνοκύπριους όσο και στους Τουρκοκύπριους.

- Πιστεύουµε ότι θα πρέπει να διδαχτούµε από τα λάθη του
παρελθόντος ώστε να µην επαναλάβουµε τα ίδια και στο µέλλον.

- Υποστηρίζουµε τη δηµιουργία µιας συµπεριληπτικής κυπριακής
κοινωνίας και µιας νεολαίας η οποία να είναι «ενωµένη στην
ποικιλοµορφία» να αποδέχεται, να σέβεται τους άλλους
πολιτισµούς και να είναι ανοικτή στην αλλαγή.
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Υποσηµειώσεις

Η χρήση πηγών της Τ∆ΒΚ στην παρούσα Έκθεση δεν συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους αναγνώριση των θεσµών
ή υπηρεσιών της Τ∆ΒΚ.

1 Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, υιοθετήθηκε ο ορισµός τους προγράµµατος Νεολαία των Ηνωµένων
Εθνών για τον όρο «νεολαία», προκειµένου οι όροι «κυπριακή νεολαία» και «κύπριοι νέοι» να αναφέρονται
σε άτοµα ηλικίας µεταξύ 15 και 24 ετών.

2 Τον Ιούνιο του 2007 έγινε ανοιχτή πρόσκληση για συµµετέχοντες, µε την οποία κύπριοι νέοι και από τις δύο
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Οι κύπριοι νέοι βρίσκονται σε ένα σταυροδρόµι. Εν µέσω αυτής της πολιτικής αβεβαιότητας οι Kύπριοι νέοι αγωνίζονται για τη µετάβασή
τους από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση σε έναν κόσµο όλο και πιο ανταγωνιστικό, δύσκολο και συγκεχυµένο. Η επιδίωξη της
µόρφωσης, αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, φιλίας και σχέσεων λαµβάνει χώρα µε φόντο το κυπριακό πρόβληµα.

Αυτή η πρώτη Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη στην Κύπρο αποπειράται να διερευνήσει τη βασική δυναµική της ανθρώπινης
ανάπτυξης στην κυπριακή κοινωνία, εστιάζοντας σε έναν από τους πλέον κρίσιµους φορείς για το µέλλον του νησιού, δηλαδή στη νεολαία.
Πιο συγκεκριµένα, η Έκθεση αποπειράται να φέρει στο προσκήνιο τις φωνές των νέων της Κύπρου µέσω µιας έρευνας, η οποία για
πρώτη φορά αποτυπώνει τις προσδοκίες της νεολαίας, τόσο της ελληνοκυπριακής όσο και της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Η Έκθεση βασίζεται κατά κύριο λόγο στα αποτελέσµατα της ενδελεχούς έρευνας για τις Φιλοδοξίες των Νέων (ΕΦΝ1), στην οποία
συµµετείχαν περισσότεροι από 1600 νέοι από ολόκληρο το νησί, που εξετάζει τις στάσεις και αντιλήψεις των νέων σε διάφορους τοµείς,
συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων µε τις οικογένειές τους καθώς και τις επιλογές τους ως προς την εκπαίδευση, την εργασία και τις
δραστηριότητες αναψυχής. Επίσης, διερευνά τις στάσεις τους προς την εθνική ταυτότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αλληλεπίδραση
µε άτοµα από την άλλη κοινότητα, καθώς και τις απόψεις τους για τη θρησκεία, την υγεία και την οικοδόµηση της ειρήνης στην Κύπρο.
Για το σκοπό αυτό, η Έκθεση συµβάλλει µε πολύτιµο τρόπο στην κατανόηση των στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών των Ελληνοκύπριων
και Τουρκοκύπριων νέων που κατοικούν σήµερα στο νησί. Επιπλέον, η Έκθεση διερευνά τα κοινωνικο-οικονοµικά και πολιτικά
χαρακτηριστικά της ζωής των νέων µέσα από το πρίσµα της ενδυνάµωσης και της ευθύνης της νεολαίας, και αναλύει τον τρόπο µε τον
οποίο αυτοί οι δύο παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη των νέων της Κύπρου.

Η Έκθεση καταλήγει ότι εν τέλει η ανάπτυξη των νέων πρέπει να εστιάσει στη διασφάλιση του ότι οι νέοι έχουν τα µέσα και τις ικανότητες
να ευηµερήσουν στις κοινότητες και στις χώρες όπου ζουν. Αν και αποτελεί ευθύνη των γονιών, των εκπαιδευτικών, της κοινωνίας των
πολιτών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και των ηγετών των δύο κοινοτήτων να ενισχύσουν την κυπριακή νεολαία, επιβάλλεται και οι
ίδιοι οι Κύπριοι νέοι να αναλάβουν ενεργό δράση για την αναζήτηση και την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιµων ευκαιριών για ενδυνάµωση.
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