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Δελτία Τύπου
   

Κοινό Δελτίο Τύπου για τα επεισόδια εναντίον μεταναστών και
προσφύγων στη Μόρια

Το βέτο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διπλωματία για τα ανθρώπινα
δικαιώματα υποβαθμίζει την αξιοπιστία της

Ανακοίνωση για την πρόσβαση μαθητών με αναπηρία στην ιδιωτική
εκπαίδευση

Δραστηριότητα - Δημόσιες Παρεμβάσεις
  

Συνυπογραφή κοινής επιστολής φορέων σχετικά με την επιβολή και μη
άρση γεωγραφικών περιορισμών σε αιτούντες διεθνή
προστασία (Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017)

Συνυπογραφή κοινής αναφοράς 25 οργανώσεων για περιστατικά
παραβίασης δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και προσφύγων
από τη Διοίκηση (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κάρτα ανεργίας, δικαίωμα στην εργασία)
(Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017)

Συνυπογραφή κοινής επιστολής 21 οργανώσεων σχετικά με ζητήματα
στέγασης αναγνωρισμένων προσφύγων (Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017)

Συμμετοχή του Αντιπροέδου ΔΣ της ΕλΕΔΑ, κ. Βασίλη Παπαστεργίου,
στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα "Δικαιώματα προσφύγων και
αιτούντων άσυλο" (Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017) 

http://www.hlhr.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD/
http://www.hlhr.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%AD%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CF%80/
http://www.hlhr.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BC/


Συνυπογραφή ανοιχτής επιστολής σχετικά με την μεταφορά αιτούντων
άσυλο από την Ελλάδα στη Γερμανία στο πλαίσιο της διαδικασίας
οικογενειακής επανένωσης (Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017)

Συνάντηση με αντιπροσωπεία των Γιατρών χωρίς Σύνορα από την
Ιταλία και την Ελλάδα με αφορμή την διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με
την ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε Ελλάδα και
Ιταλία (Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017) 

Συνυπογραφή κοινής επιστολής προς την Υπηρεσία Ασύλου αναφορικά
με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο καθεστώς οικογενειακής
επανένωσης αιτούντων άσυλο από τα ελληνικά νησιά (Αθήνα, 21
Ιουλίου 2017)

Συνάντηση ομάδας μελών με θέμα "Δικαιώματα και Ψηφιακή Εποχή"
(Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017)

Συνδιοργάνωση κλειστού σεμιναρίου  με την Διεθνή Ομοσπονδία
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH)  πάνω στο θέμα της συμφωνίας ΕΕ
Τουρκίας (Αθήνα, 10-11 Ιουλίου 2017)

Συμμετοχή στις εργασίες της επιτροπής "Πρόσβαση και Δικαιώματα"
(Access & Legal Rights Committee) στο πλαίσιο του
νεοσύστατου Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα
Μεταναστών και Προσφύγων (Athens Coordination Centre for Migrant
and Refugee issues - ACCMR) (από τον Ιούνιο 2017)

 

Τα νέα των χρηματοδοτούμενων δράσεων 
 

Στο πλαίσιο του έργου “Παροχή νομικών και άλλων βασικών
πληροφοριών για πρόσφυγες” (www.rights4refugees.gr) ξεκίνησε η νέα
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (androids, i-phones) για πρόσφυγες –
αιτούντες άσυλο, με στόχο να παρέχει έγκυρες νομικές και άλλες χρήσιμες
πληροφορίες. Η εφαρμογή διατίθεται σε 4 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά,
αραβικά και φαρσί) και είναι διαθέσιμη μέσω των Google Play store και
AppStore της Apple

 

Η πρωτοβουλία Golden Dawn Watch  συνεχίζει από τον Σεπτέμβρη
2017 (http://goldendawnwatch.org/) την παρακολούθηση της δίκης της ΧΑ

 

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1693757
http://goldendawnwatch.org/


Συνεχίζεται η παροχή νομικής συμβουλευτικής προσφύγων  στο πλαίσιο
του έργου Συνεργασία Βοηθείας Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη
(Refugees Assistance Collaboration Thessaloniki -
REACT) (http://www.react-thess.gr/) 

 

Tον Ιούλιο του 2017 ολοκληρώθηκε η υπηρεσία νομικής υποστήριξης
προσφύγων σε συνεργασία με την ισπανική οργάνωση Stop Mare
Mortum 

 

Στο πλαίσιο του έργου Έρευνα, καταγραφή και ευαισθητοποίηση για τα
εγκλήματα μίσους - C.O.N.T.A.C.T , διενεργήθηκε διαδικτυακή έρευνα
με ερωτηματολόγιο που έχει σκοπό  να αναδείξει τις κοινωνικές
αντιλήψεις γύρω από το ζητήματα των εγκλημάτων και της
ρητορικής μίσους

Εκδηλώσεις
 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017

 Η Ένωση πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα
 "Προσφυγικό: η διαχείριση στη πράξη" στη Θεσσαλονίκη

 

3 Ιουλίου 2017
 Μουσείο Φωτογραφίας

 

Οι εισηγήσεις και οι παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στο κανάλι μας
στο Youtube 

http://www.thessaloniki.gr/
https://stopmaremortum.org/
http://reporthate.eu/about-us/
https://www.youtube.com/channel/UC9Vr_2Yot1NXzk2113lj1EQ


Τα Δικαιώματα στο μικρόφωνο

Η ραδιοφωνική εκπομπή «Εν Δικαίω», 
 ολοκλήρωσε το καλοκαίρι το πρόγραμμά της για τη ραδιοφωνική σεζόν 2016-2017 

 Facebook @EnDikaio
 http://webradio.ert.gr/102fm/

http://webradio.ert.gr/102fm/

