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Ευρωπαϊκή ∆υναµική

Εξερευνώντας τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων σε
περιόδους κρίσεων και καταστροφών

Στοιχεία έργου
Προϋπολογισµός: 1 228 896 ευρώ
Χρηµατοδότηση: 997 040 ευρώ
Έναρξη: 1η Απριλίου 2013
Λήξη: 31η Μαρτίου 2015
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Διάρθρωση έργου
Φάση 1 – Νέα µέσα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια κρίσεων
Κατηγοριοποίηση κρίσεων
Χρήση και χαρακτηριστικά νέων και πρωτοεµφανιζοµένων τεχνολογιών
κοινωνικής επικοινωνίας
Ενδο-επικοινωνία µεταξύ του ευρέως κοινού σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης

Φάση 2 – Στρατηγική υποστήριξη
Ανάλυση της συµπεριφοράς και της συνεργασίας µεταξύ εµπλεκοµένων σε
κρίσεις – µέθοδοι αφύπνισης ενδιαφέροντος των εµπλεκοµένων µερών

Φάση 3 – ∆ιάδοση και επικοινωνία
Ηµερίδες και συνέδρια ανά την Ευρώπη:
15 Φεβρουαρίου 2014 – Θεσσαλονίκη
27 Φεβρουαρίου 2014 – Ολλανδία

Φάση 4 – Συντονισµός και διοίκηση έργου

Γενικά ευρήματα
Ανάλυση κρίσεων
6 βασικοί τύποι υψηλής καταστροφικής ισχύος:
Πληµµύρες – ακραίες θερµοκρασίες – καταιγίδες – πυρκαγιές – σεισµοί – ανθρωπογενείς
κρίσεις

Αρνητικές επιδράσεις σε: πολίτες – επιχειρήσεις – κρίσιµες υποδοµές – διακυβέρνηση
∆ιεθνείς οργανισµοί αντιµετώπισης
Γραφείο ΗΕ για το Συντονισµό Ανθρωπιστικών Θεµάτων (UN Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs – OCHA)
Κοινοτικός Μηχανισµός Πολιτικής Προστασίας (Community Mechanism for Civil Protection)
Ευρωπαϊκή Χαρτογραφική Υπηρεσία GMES
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Κοινωνική δυναµική στις κρίσεις
Οι πολίτες είναι ισχυρά διατεθειµένοι να βοηθήσουν τα θύµατα
Η ατοµική, οργανική και κοινωνική δυναµική είναι περισσότερο εξαρτηµένες από τη
χρονική εξέλιξη της κρίσης παρά από το είδος της
Ο ρόλος των κρατικών αρχών στις αρχές µιας κρίσης είναι συνήθως περιορισµένος –
πολλές υπηρεσίες είναι απασχοληµένες αλλού ή αδυνατούν να ανταποκριθούν

Ανάλυση “προτύπων” κρίσεων
Πληµµύρες και καταιγίδες
Τυφώνας Katrina (ΗΠΑ 2005)
Καταιγίδα Xynthia (Γαλλία 2010)
Ακραίες θερµοκρασίες
Καύσωνας (Γαλλία 2005, ΗΠΑ 2006, Ην.
Βασίλειο 2013)
∆ασικές πυρκαγιές
Ελλάδα (2007)
Καλιφόρνια (2007)
Colorado (2012)
Σεισµοί
Αθήνα (1999)
Αϊτή (2010)
Ανθρωπογενείς κρίσεις
Τροµοκρατική επίθεση στο Λονδίνο
(2005)
Τροµοκρατική επίθεση στη Βοστώνη
(2013)
Γεγονότα πλατείας Taksim (2013)

Luisiana Superdome

Παράδειγμα: Αϊτή 2010
Μια µελέτη τον Ιούλιο του 2012 έδειξε ότι η
παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο των
µηνυµάτων Twitter στην Αϊτή θα µπορούσε να
προβλέψει τα κρούσµατα χολέρας του Οκτωβρίου
/ Νοεµβρίου του 2010 δύο εβδοµάδες νωρίτερα
από ό, τι εντοπίστηκαν τελικά. Ανώνυµα
δεδοµένα, που διετέθησαν από το Digicel, έδειξαν
ότι οι µετακινήσεις του πληθυσµού για την
αντιµετώπιση της επιδηµίας χολέρας άρχισαν
πριν από την επίσηµη ανίχνευση της εστίας.
Οι θάνατοι από χολέρα µπορούν να προληφθούν
και οι εξάρσεις είναι πιο εύκολα αντιµετωπίσιµες
στα πρώιµα στάδιά τους.
Θα µπορούσε να υπάρξει µια ευκαιρία για να
σωθούν ζωές. Αν και δεν υπάρχει τρόπος για να
καταλήξουµε σε µια ακριβή στατιστική, πάνω από
200 άνθρωποι είχαν πεθάνει µέχρι τις 23
Οκτωβρίου, τέσσερις ηµέρες µετά την πρώτη
ανίχνευση, και 900 έως τις 16 Νοεµβρίου.
Συνολικά, περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 400.000
νόσησαν.

Χρήστες του Twitter ανέφεραν ζηµίες
και αποτελέσµατα του σεισµού λίγα
µόλις λεπτά µετά την πρώτη δόνηση
• “It's really ugly, just like in a bad
dream. people need help, get out
and help ! #haiti @eq”
• Facebook
• YouTube, iReport Video)
• Skype
• TwitPic (Υπηρεσία διανοµής
εικόνων του Twitter)
Αναγνώριση από υπηρεσίες αρωγής
• Red Cross (US)
• FEMA
• USAID

Συλλογή πληροφοριών από το κοινό
(Crowd Sourcing)

Χάρτης Ushahidi για την Αϊτή (2010)

COSMIC: Μελλοντικά βήματα
Συνέχιση των εργασιών του έργου έως τέλος Μαρτίου 2015
• Πρότυπα σενάρια εξέλιξης κρίσεων: ενδοεπικοινωνία φορέων,
ενδοεπικοινωνία κοινού, επικοινωνία φορέων-κοινού
• Μοντέλα και ταξινόµηση χαρακτηριστικών κρίσεων
• Η εµπλοκή των πολιτών στην επικοινωνία κατά τη διάρκεια κρίσεων –
ανακύπτοντα θέµατα ηθικής τάξης
• Οδηγίες χρήσης των νέων µέσων επικοινωνίας εκ µέρους του κοινού
και εκ µέρους φορέων αντιµετώπισης κρίσεων
• Μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας
Ηµερίδες και συνέδρια
• Φορείς αντιµετώπισης κρίσεων – Ελλάδα-Ολλανδία – Φεβρουάριος
2014
• Πολιτικές, κοινωνικές και εµπορικές προοπτικές της χρήσης νέων
τεχνολογιών επικοινωνίας – Σουηδία, Μάϊος 2014
• Κωνσταντινούπολη (διεθνές συνέδριο) – Σεπτέµβριος 2014
• Τελικό διεθνές συνέδριο COSMIC – Φεβρουάριος 2015

