Ένα ειρηνικό οπλοστάσιο για
τα ανθρώπινα δικαιώματα

Αναγκαία για την ελευθερία μας, τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς μας και για να απολαμβάνουμε ίσες
ευκαιρίες με τους συνανθρώπους μας στη ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά φαντάζουν πέρα από
εμάς, μία απόμακρη, σχεδόν ξένη, έννοια. Και όμως, είναι τόσο στενά συνυφασμένα με την
καθημερινότητά μας και την ποιότητα της ζωής μας προσφέροντας ένα πλαίσιο ασφάλειας και
δικαιοσύνης.
Μέσα από τις δράσεις του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λίχτενσταϊν,
Νορβηγία) «Είμαστε όλοι Πολίτες» έχει προκύψει ένα πλούσιο, ειρηνικό οπλοστάσιο για την προάσπιση
και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνει εκδόσεις, μεταφράσεις, βίντεο,
εκθέσεις, ομιλίες-συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες. Το «οπλοστάστιο» του Προγράμματος
απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται γενικότερα να ενημερωθούν, αλλά και, ειδικότερα, σε στελέχη μη
κυβερνητικών οργανώσεων και όσους ασχολούνται με την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Γνωρίστε
το και επωφεληθείτε με τον τρόπο που εσείς θέλετε!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
«Σύνδεσμοι» - ένα εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της ρητορικής του
μίσους μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
Απευθύνεται πρωτίστως σε άτομα που δραστηριοποιούνται στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Έχει
σχεδιασθεί για παιδιά και νέους/νέες 13 έως 18 ετών, αλλά οι δραστηριότητές του μπορούν να
προσαρμοστούν και σε άλλες ηλικίες εκπαιδευομένων. Εδράζεται στη θεώρηση ότι η ρητορική μίσους
αποτελεί θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρήσιμο τόσο στο πλαίσιο του διαδικτύου (online) όσο και
εκτός αυτού (offline). Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για χρήση
στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Βρείτε εδώ το εγχειρίδιο «Σύνδεσμοι».
Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ.
«Είδωλα» - ένα εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση του αντι-τσιγγανισμού
μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
Απευθύνεται πρωτίστως σε άτομα που δραστηριοποιούνται στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Έχει
σχεδιασθεί για παιδιά και νέους/νέες όλων των ηλικιών. Εδράζεται στη θεώρηση ότι ο αντι-τσιγγανισμός
αποτελεί θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρήσιμο για δράσεις τόσο με Ρομά όσο και με μη-Ρομά ή
μεικτές ομάδες.
Βρείτε εδώ το εγχειρίδιο «Είδωλα».
Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ.
Κώδικας Ορθών Πρακτικών για τη Συμμετοχή των Πολιτών στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων
Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές και στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων
των ΜΚΟ. Προσφέρει μια σειρά ορθών πρακτικών. Δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, δεν θεσπίζει
κανόνες, ούτε και απαιτεί μηχανισμούς επιβολής. Προσφέρει σε όλους τους παράγοντες της
δημοκρατικής διαδικασίας κατευθυντήριες γραμμές που πηγάζουν από την απτή πρακτική εμπειρία του
διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ και δημόσιων αρχών.
Βρείτε εδώ τον Κώδικα Ορθών Πρακτικών για τη Συμμετοχή των Πολιτών στη Διαδικασία Λήψης
Αποφάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ.
«Ένας Οδηγός για την Ένταξη της Οπτικής του Φύλου (gender mainstreaming) στις Δράσεις των
Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών»
Απευθύνεται πρωτίστως σε άτομα που δραστηριοποιούνται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
είτε πρόκειται για επίσημους φορείς είτε για συλλογικότητες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
ευρύτερα για ενημέρωση και χρήση. Αφορά στην ένταξη της οπτικής του φύλου τόσο στην εσωτερική
λειτουργία και στις οργανωσιακές διαδικασίες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όσο και στις
δράσεις που αναπτύσσουν. Έχει σχεδιαστεί στη βάση της προσέγγισης της ισότητας των φύλων ως
ανθρώπινο δικαίωμα. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά εντός του 2017 στα ελληνικά και αγγλικά.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
DOSTA! campaign του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον των
Ρομά
Τα βίντεο της εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των
Ρομά DOSTA! τώρα διαθέσιμα στα ελληνικά. Προσφέρονται για προσωπική ενημέρωση και για χρήση σε
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Δείτε τα βίντεο:
Διακρίσεις και προκατάληψη
Προκαταλήψεις στην εκπαίδευση
Διακρίσεις και προκατάληψη στην εργασία
Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ.
Φωτογραφική έκθεση «Εδώ Ρομά, εκεί Ρομά, πού είναι οι Ρομά;»
Η έκθεση «Εδώ Ρομά, εκεί Ρομά, πού είναι οι Ρομά;» παρουσιάζει τις συνθήκες που συνθέτουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό, όπως βιώνεται από τους Ρομά, και μας καλεί να βάλουμε τους εαυτούς μας στη
θέση των συνανθρώπων μας στις φωτογραφίες. Τι θα κάναμε αν δεν είχαμε τρεχούμενο νερό στο σπίτι
μας; Πού θα μελετούσε το παιδί μας, αν δεν μπορούσαμε να του προσφέρουμε τον κατάλληλο χώρο στο
σπίτι; Με πόση υπομονή θα έπρεπε να οπλίσουμε τον εαυτό μας, αν συνεχώς ακούγαμε αρνητικά σχόλια
για την καταγωγή μας; Για τους Ρομά, όπως και για κάθε άλλη περιθωριοποιημένη ομάδα, ο κοινωνικός
αποκλεισμός δεν είναι επιλογή αλλά αδιέξοδο. Ας αναλογιστούμε! Είναι αυτό το αδιέξοδο αναπόδραστο;
Τι χρειάζεται να κάνουμε για να επέλθει μία ουσιαστική αλλαγή προς το καλύτερο; Πάνω απ’ όλα, η
έκθεση μας καλεί να αναλογιστούμε πόσο ορατοί είναι τελικά σε εμάς οι Ρομά, πόσα πραγματικά
γνωρίζουμε ή νομίζουμε ότι γνωρίζουμε για αυτούς και να προσπαθήσουμε εφεξής να τους «βλέπουμε»
περισσότερο και καλύτερα.
Περιηγηθείτε στην έκθεση μέσα από το ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.
Υπάρχει δυνατότητα επανέκθεσης σε κατάλληλο χώρο κατόπιν συνεννοήσεως (κ. Άρτεμις
Παπαθεοδώρου: artemis@bodossaki.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ.

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
To βίντεο της εκστρατείας «No Hate Speech Movement» με ελληνικούς υπότιτλους
Η εκστρατεία «No Hate Speech Movement» κατά της ρητορικής μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης
είναι μία πρωτοβουλία καταπολέμησης της ρητορικής του 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, ανάμεσά τους
και η Ελλάδα.
Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=T0911M0R86k
Κύκλος συζητήσεων για τη ρητορική του μίσους
Όχι στο μίσος ναι στον διάλογο
Οι συζητήσεις διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης «No Hate
Speech Movement» και σε αυτές συμμετείχαν πλήθος ομιλητών από τον χώρο της κοινωνίας των
πολιτών και όχι μόνο. Οι βιντεοσκοπημένες συζητήσεις είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πλατφόρμα
του Ιδρύματος Μποδοσάκη ‘’Blod’’. Προσφέρονται για προσωπική ενημέρωση και για χρήση σε δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Παρακολουθήστε τις συζητήσεις:
Τι είναι η ρητορική μίσους;
Ομοφοβία και ρητορική μίσους
Ξενοφοβία και ρητορική μίσους
Ισλαμοφοβία και ρητορική μίσους
BlogMarks – ένα σεμινάριο για τη ρητορική του μίσους στο διαδίκτυο
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου «BlogMarks» για την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο
μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό
ανέδειξαν διαφορετικές πτυχές του φαινομένου της ρητορικής μίσους.
Για τις ομιλίες που έγιναν στα αγγλικά υπάρχει διαθέσιμη παράλληλη μετάφραση. Προσφέρονται για
προσωπική ενημέρωση και για χρήση σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Παρακολουθείστε τις ομιλίες:
Ρητορική μίσους και διαδίκτυο - Παπακώστας Βασίλης, Ελληνική Αστυνομία
Ομιλία εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Καίσαρη Τίτα
Ομιλία εκπροσώπου του Youth Department του Συμβουλίου της Ευρώπης (μέσω Skype) - Ettema Menno
The EEA/Norwegian NGO Fund Hungary - Good practices and tools regarding prevention of hate speech
and hate crime - Illes Marton
Ομιλία του Αναπληρωτή Διευθυντή του European Wergeland Centre - Gudmundson Lars
Καταπολεμούμε τη ρητορική μίσους χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο υπεύθυνα, ηθικά και με κριτική
σκέψη – Σαμαρά Βερόνικα
Προώθηση της εκστρατείας ενάντια στη ρητορική του μίσους στους νέους - Μακρυστάθης Δημήτρης,
YouthNet Hellas

Ένα quiz για τη ρητορική μίσους και τα ανθρώπινα δικαιώματα
Ένα quiz για τη ρητορική μίσους και τα ανθρώπινα δικαιώματα που δημιουργήθηκε, στο πλαίσιο της
Εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης «No Hate Speech Movement». Οι ερωτήσεις βασίζονται στα
εγχειρίδια του Συμβουλίου της Ευρώπης «Σύνδεσμοι» και στο εγχειρίδιο «Είδωλα».
Εσείς πόσα γνωρίζετε για τη ρητορική μίσους και τα ανθρώπινα δικαιώματα; Παίξτε και μάθετε εδώ.
Και ακόμη περισσότερα…
Μπορεί κανείς να βρει πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο υλικό, που κατέστη διαθέσιμο στο πλαίσιο των
έργων τα οποία οι ΜΚΟ του Προγράμματος υλοποίησαν. Ανακαλύψτε περισσότερα εγχειρίδια του
Συμβουλίου της Ευρώπης, οδηγούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα από ΜΚΟ, ακόμη και κόμικς για τη
δημοκρατία. Μάθετε περισσότερα στη σελίδα του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» για τις
εκδόσεις.

Οι δράσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρηματοδοτούνται από την Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν και τη Νορβηγία μέσω των
Συμπληρωματικών Δράσεων του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ των EEA Grants στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες». Διαχειριστής
επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

