Το Σκεπτικό του Συνεδρίου: Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί που
εμπλέκονται στις ειρηνευτικές διαμεσολαβήσεις ανά τον κόσμο, συχνά έρχονται
αντιμέτωποι με διλήμματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσον η κοινή γνώμη
πρέπει να ερωτάται σε κρίσιμες στιγμές που αφορούν την ειρηνευτική διαδικασία και
αν ναι, με ποιον τρόπο. Η συμβατική σοφία θεωρεί ότι οι άνθρωποι πρέπει να
εμπλέκονται άμεσα στις ειρηνευτικές διαδικασίες όταν έρχονται αντιμέτωποι με
σημαντικές αποφάσεις. Κατ’ επέκταση, οι ειρηνευτικοί διακανονισμοί θα έπρεπε να
καθίστανται πιο αποτελεσματικοί και βιώσιμοι μετά από μαζικές εκφράσεις
υποστήριξης από την κοινή γνώμη. Η βιβλιογραφία που πραγματεύεται την ειρήνη και
την επίλυση συγκρούσεων θεωρεί ότι τα επιτυχημένα δημοψηφίσματα προσδίδουν
νομιμότητα και διάρκεια στις ειρηνευτικές συμφωνίες. Στις περιπτώσεις της Νοτίου
Αφρικής (1992) και της Βορείου Ιρλανδίας (1998) θεωρείται ότι τα δημοψηφίσματα
βοήθησαν την ειρηνευτική διαδικασία λόγω του ότι ενέπλεξαν και τα ευρύτερα
στρώματα της κοινωνίας και περιόρισαν τον ρόλο των βίαιων αντιτιθέμενων ομάδων.
Επιπλέον, τα όποια επιτυχημένα ειρηνευτικά δημοψηφίσματα μπορούν να θεωρηθούν
και ως ξεχωριστές στιγμές στην έκβαση μιας προσπάθειας ειρηνευτικού
διακανονισμού–ως μια δοκιμασία για την ικανότητα μιας κοινωνίας να υπερβεί βαθιές
ρίξεις και να φέρει εις πέρας νέες πολιτικές δυναμικές.
Την ίδια ώρα, εμπειρικά δεδομένα από κοινωνίες σε σύγκρουση εισηγούνται ότι τα
πλεονεκτήματα των δημοψηφισμάτων δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται. Τα
δημοψηφίσματα μπορούν να αποτύχουν ακόμα και κάτω από τις πιο υποσχόμενες
συνθήκες όπως, στην περίπτωση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία ή
ακόμα και να αναζωπυρώσουν ασταθείς εθνικές σχέσεις, όπως στην περίπτωση του
Ανατολικού Τιμόρ και, όπως φάνηκε, στο Κιργιστάν, στην Αίγυπτο και στην Κριμαία.
Εμπειρικά δεδομένα εισηγούνται πως μόνο μερικά δημοψηφίσματα ήταν μέχρι τώρα
επιτυχημένα, ενώ «παράτυπα ή λάθος σχεδιασμένα» δημοψηφίσματα μπορούν
αθέλητα να εντείνουν μια σύγκρουση παρά να την περιορίσουν (π.χ. Ιράκ). Ακόμα και
όταν στοχεύουν στο να διευκολύνουν μια θετική πολιτική μετάλλαξη, τα
δημοψηφίσματα μπορεί να έχουν απρόσμενα αποτελέσματα αποκλείοντας σημαντικές
ομάδες (π.χ. μειονότητες, ευάλωτες ομάδες ή τη διασπορά) ή δίνοντας βήμα σε ομάδες
διαμαρτυρίας.
Το διήμερο συνέδριο στη Λευκωσία θα πραγματευτεί αυτά τα ζητήματα και θα
παρουσιάσει ένα νέο εννοιολογικό χάρτη για τη μελέτη των δημοψηφισμάτων και τις
επιδράσεις τους στις ειρηνευτικές διαμεσολαβήσεις μέσα από τις απόψεις ειδικών και,
συγκεκριμένα, ειδικών στη συγκριτική ανάλυση ερευνών κοινής γνώμης, στρατηγικών
επικοινωνίας και εναλλακτικών θεσμικών σχεδιασμών. Ο κεντρικός ομιλητής του
συνεδρίου, Quintin Oliver, αποτελεί ηγετική διεθνή φυσιογνωμία στον τομέα των
συγκρούσεων και είναι διευθυντής του Stratagem International www.StratagemInt.com.
Στο παρελθόν διετέλεσε Πρόεδρος της εκστρατείας υπέρ του «Ναι» κατά τη διάρκεια
του δημοψηφίσματος και της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής στο Μπέλφαστ της
Βόρειου Ιρλανδίας το 1998.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην ανοικτή συζήτηση:

Τα δημοψηφίσματα στις Ειρηνευτικές Διαδικασίες:
Ψυχολογικές, Πολιτικές και Νομικές Διαστάσεις
26 Οκτωβρίου, 2016:
Σπίτι της Συνεργασίας
(Γλώσσα Συνεδρίου: Αγγλικά)
27 Οκτωβρίου, 2016
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα Β108 (Κτήριο A.Γ. Λεβέντη).
(Γλώσσα Συνεδρίου: Ελληνικά/Τουρκικά/Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση)
Πληροφορίες/κρατήσεις: 22892077, cpsaltis@ucy.ac.cy
Διοργανωτές:
Εργαστήριο Γενετικής Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Conflict Analysis Research Centre, University of Kent
Κυπριακός Σύνδεσμος Κοινωνικής Ψυχολογίας και το
Friedrich-Ebert-Stiftung

Χορηγοί:
British Academy
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Σπίτι της Συνεργασίας, Λευκωσία
14:30-15:00 Εγγραφές
Καλωσόρισμα: Ιάκωβος Ψάλτης
15:00-18:00 Δημοσκοπήσεις Κοινής Γνώμης και Στάσεις προς την Ειρήνη: Η
Κύπρος και η περιοχή της
Προεδρεύει: Παναγιώτης Σταυρινίδης
Ομιλητές:
1.
Ahmet Sozen
2.
Αλέξανδρος Λόρδος
3.
Χάρης Ψάλτης
4.
Djordje Stefanovic
5.
Edward Morgan-Jones
6.
Betul Celik
18:00 - 18:30 Διάλειμμα

4.

Καθηγητής Humberto De la Calle πρώην Αντιπρόεδρος της Κολομβίας και
Αρχή-Διαπραγματευτής (Κολομβία) [live link] (TBC)

17:00-17:30 Διάλειμμα
17:30-19:00: Νομικές και Πολιτικές Πτυχές ενός Δημοψηφίσματος στην Κύπρο και
στη Διασπορά
Προεδρεύει: Hubert Faustmann, Friedrich-Ebert-Stiftung
Ομιλητές:
1.
Κλέαρχος Κυριακίδης
2.
Isik Kuscu & Hayriye Kahveci
3.
Νεόφυτος Λοϊζίδης
4.
Νίκος Τριμικλινιώτης
19:00-20:30 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης γύρω από τις 10 εισηγήσεις του
Quintin Oliver για τα δημοψηφίσματα (http://www.stratagemni.com/latest/authors/quintin/)

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα B108 (Κτήριο A.Γ. Λεβέντη)

Προεδρεύει: Esra Aygin - Havadis/Cyprus Weekly
Σχολιασμός από:
1.
Erol Kaymak
2.
Ερατώ Μαρκουλή
3.
Emine Colak
4.
Αχιλλέας Δημητριάδης
5.
Colin Irwin
6.
Quintin Oliver

14:30-15:00 Εγγραφές

20:30-21:30 Δείπνο / Δεξίωση

Εισηγητική Ομιλία: Κώστας Π. Κωνσταντίνου

Σχετικά με τη Βρετανική Ακαδημία: Η Βρετανική Ακαδημία είναι το εθνικό σώμα του Ηνωμένου
Βασιλείου για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες–τη μελέτη των ανθρώπων, των
κουλτούρων και των κοινωνιών στο παρελθόν, παρόν και μέλλον. Έχουμε τρεις κύριους ρόλους: ως
ανεξάρτητος φορέας υποτροφιών για παγκοσμίου φήμης ακαδημαϊκούς και ερευνητές, ως φορέας
χρηματοδότησης που υποστηρίζει καινούργιες έρευνες τοπικά και διεθνώς και ως ένα φόρουμ για
συζήτηση και συμμετοχή–μια φωνή που υποστηρίζει τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

18:30-20:00 Κεντρική Ομιλία: Quintin Oliver, Stratagem International (Διευθυντής
της εκστρατείας υπέρ του Ναι στο δημοψήφισμα για τη Συμφωνία της Μεγάλης
Παρασκευής - Ιρλανδία)

15:00 -17:00 Μια συγκριτική προσέγγιση των δημοψηφισμάτων για την ειρήνη:
Νότιος Αφρική και Κολομβία
Προεδρεύει: Γιώργος Κακουρής – Εφημερίδα Πολίτης
Ομιλητές:
1.
Dave Steward (Νότιος Αφρική) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος De Klerk. Πρώην Πρέσβης των Ηνωμένων Εθνών και Διευθυντής
Προσωπικού στο FW de Klerk ενώ διατελούσε Πρόεδρος [live link]
2.
Ηλίας Ηλιάδης, Επίτιμος Πρόξενος, Κολομβία
3.
Luis Fernando Medina, Πανεπιστήμιο Κάρλος III Μαδρίτης (TBC)

Σχετικά με το Friedrich-Ebert-Stiftung: Το Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) είναι ένα Γερμανικό μηκερδοσκοπικό, ιδιωτικό, ανεξάρτητο ίδρυμα αφοσιωμένο στις ιδέες και στις βασικές αρχές της
κοινωνικής δημοκρατίας. Έχουμε στόχο να ενισχύσουμε την παγκόσμια δημοκρατία, τη κοινωνική
δικαιοσύνη και ανάπτυξη, να προσφέρουμε στην ειρήνη και ασφάλεια και στο να ενισχύσουμε τη
διεθνή αλληλεγγύη στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Επιπλέον, το FES στηρίζει τη διεύρυνση και
την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδρυμα προσπαθεί να ενισχύσει αυτά τα ιδανικά σε
περισσότερες από 100 χώρες, όπως και στη Γερμανία.

