«Τα κορίτσια είναι πολύ ευαίσθητα.
Δεν κάνουν για αρχηγοί»
«Το Ισλάμ είναι μία βίαιη
θρησκεία»
«Αυτό το ζώον με την κοιλιά μέχρι εκεί,
τι θέλει και μιλάει;»
«Οι Ρομά είναι τεμπέληδες,
βρωμιάρηδες και κακοί γονείς»
«Η ομοφυλοφιλία είναι
θανάσιμο αμάρτημα»

Όχι στο µίσος,
ναι στον διάλογο
ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ

#nohatespeech
Πού σταματά η ελευθερία του λόγου και πού ξεκινά η ρητορική
μίσους; Χρειαζόμαστε μηχανισμούς ελέγχου ή πρόληψης;
Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο;
Πώς αντιμετωπίζουμε φαινόμενα όπως η ομοφοβία,η
ξενοφοβία, ο σεξισμός, η θρησκευτική μισαλλοδοξία; Αυτά και
άλλα ζητήματα θα τεθούν σε μια σειρά πέντε συναντήσεων με τη
συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, νομικών,
ειδικών επιστημόνων και ενεργών πολιτών.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ!
free thinking zone:
ΣΚΟΥΦΑ 64 & ΓΡΙΒΑΙΩΝ, 10680, ΑΘΗΝΑ, Τ: 210 36 17 461 18.30-20.30
ΤΡΙΤΗ 1/3
ΤΡΙΤΗ 17/5
∆ΕΥΤΕΡΑ 20/6
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9
ΠΕΜΠΤΗ 8/12
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ;
ΟΜΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ
ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ
ΙΣΛΑΜΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ

XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Στο πλαίσιο της καμπάνιας κατά της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο ‘No Hate
Speech Movement’ του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, διαχειριστής του προγράμματος των EEA Grants «Είμαστε όλοι Πολίτες», σε συνεργασία με το Δίκτυο Νέων Ελλάδας - Youthnet Hellas, ως εταίροι - υποστηρικτές
της καμπάνιας στην Ελλάδα, διοργανώνουν από κοινού με το ακτιβιστικό βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone έναν κύκλο συζητήσεων με θέμα τη ρητορική μίσους
στην καθημερινότητά μας.
Η καμπάνια ‘No Hate Speech Movement’ κατά της ρητορικής μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι μία πρωτοβουλία καταπολέμησης της ρητορικής
μίσους, του ρατσισμού και των διακρίσεων στο διαδίκτυο, που ξεκίνησε το 2012
και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κεντρική
καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης εξελίσσεται παράλληλα με διαφορετικές
εθνικές καμπάνιες, που υλοποιούνται από εταίρους, υποστηρικτές και ακτιβιστές
σε 40 χώρες.
Ως ρητορική μίσους σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης ορίζεται κάθε μορφή
έκφρασης που διαδίδει, προτρέπει, προωθεί ή δικαιολογεί το φυλετικό μίσος, την
ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μη ανοχής της διαφορετικότητας, συμπεριλαμβανομένης της μισαλλοδοξίας, του εθνικισμού, των διακρίσεων και της εχθρότητας κατά των μειονοτικών ομάδων και των μεταναστών.

ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ:
• Να γίνει περισσότερο κατανοητή στο ελληνικό κοινό η έννοια
της ρητορικής μίσους και οι διαφορετικές εκφράσεις της
• Να αναδείξουμε τα στερεότυπα που ενισχύουν τη ρητορική μίσους
• Να σκεφτούμε όλοι μαζί τρόπους πρόληψης και δράσης
• Να αναπτύξουμε μια κοινότητα διαλόγου online και offline

ΑΚΟΛΟΥΘΕΊΣΤΕ ΜΑΣ
www.nohatespeechmovement.org
www.weareallcitizens.gr
www.youthnet.gr

F:

No Hate Speech Movement Greece
We are all Citizens
Free Thinking Zone

#nohatespeech

T:

@weareallcitizens
@freethinkinzone

Ο κύκλος συζητήσεων «Όχι στο μίσος, ναι στον διάλογο» πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο χρηματοδοτείται
από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του συνολικού
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants.
Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

