Ενημερωτικό Δελτίο
Μάιος – Ιούλιος 2016

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
23/06/2016
• Ο “ένδοξος
Βυζαντινισμός”
της Ελληνικής
Δημοκρατίας
21/06/2016
• Με μεθοδεύσεις
θα λύσουμε το
προσφυγικό;
09/05/2016
• Η Τουρκία
ασφαλής χώρα
στα χαρτιά. Στο
πεδίο όμως;

Δημόσια παρέμβαση
24/7/2016: Σχετικά
με την έκδοση των 8
Τούρκων, tvxs
Υποστήριξη της
ημερίδας: AIDS:
Εντοπίζοντας το
στίγμα του στίγματος
(11/6, Αθήνα)
Νομική συνδρομή σε
ψυχικά πάσχοντες
(Μάιος- Ιούνιος)

Εν
Δικαίω ραδιοφωνική εκποµπή στο
100,6 του Δηµοτικού
Ραδιοφώνου
Θεσσαλονίκης
(Μάιος-Ιούνιος)
www.fm100.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:
1. στο Θεματικό Δίκτυο Προσφυγιά, Μετανάστευση, Δικαιώματα Ανθρώπου,
Δικαιώματα Παιδιού, Εκπαιδ. Περιφέρεια Αν. Θεσσαλονίκης
2. στην Ομάδα Εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προσφυγική κρίση
3. στα ΣΕΜ Αθηνών και Θεσσαλονίκης
4. στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ
5. στο δίκτυο select-respect
6. στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας,
εκπροσωπώντας το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα “CONTACT”: σεμινάρια σχετικά με το έγκλημα και τη
ρητορική μίσους σε αστυνομικούς και δικηγόρους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο).
(4 επιστημονικό προσωπικό)
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα TOCSIN με τρία πανεπιστήμια, διοργάνωση στη
Θεσσαλονίκη ημερίδας για τα δικαιώματα του παιδιού στην κρίση (24/6) (1
διαχειριστής)
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα REACT, για τη στέγαση προσφύγων του δήμου
Θεσσαλονίκης-UNHCR, προσφορά νομικής συμβουλής σε πρόσφυγες (1 νομικός),
έναρξη 1/7
• Συνεργασία με την οργάνωση Stop Mare Mortum, για νομική συνδρομή σε ομάδα
προσφύγων στη Θεσσαλονίκη (1 νομικός), πρώτη συνάντηση εργασίας στην
Βαρκελώνη (23/7)
• Υπογραφή συμφωνίας για χρηματοδότηση από OSF - RefInfo - πρόγραμμα
νομικής πληροφόρησης σε πρόσφυγες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (8 άτομα
επιστημονικό προσωπικό και στελέχωση γραφείου), 11/7
• Παρατηρητήριο δίκης Χρυσής Αυγής GoldenDawnWatch, Αθήνα (νέα
χρηματοδότηση από 7/2016, από OSF)
• Συμμετοχή στο δίκτυο δικαιωμάτων του ανθρώπου – πρόγραμμα FRANET – μαζί
με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα

VΑRIA:
Συναντήσεις με ESI, MSF, NRC, και ομάδες ακτιβιστών για το
προσφυγικό (Μάιος-Ιούνιος / Αθήνα-Θεσ/νίκη)
Συμμετοχή σε συνάντηση ΜΚΟ με ΓΓ Πρώτης Υποδοχής/ΥπΕσ (Αθήνα, 27/5)
Συμμετοχή σε πάνελ για διακρίσεις (Θεσσαλονίκη, 22/6)
Συμμετοχή σε πάνελ για προσφυγικό (Θεσσαλονίκη, 10/6)
Συνάντηση με δίκτυο EuroMed (Αθήνα, 24/6)
Αποφάσεις ΔΣ: 1. Σύσταση 3μελούς επιτροπής για την εξέταση
υποψηφιοτήτων σε θέσεις εργασίας που προκηρύσσει η Ένωση (19/5)
2. Συγκρότηση ομάδων εργασίας για: α. την συνταγματική
αναθεώρηση, β. τα κοινωνικά δικαιώματα (11/7)
Σύνταξη σχολίου για το νομοσχέδιο σχετικά με τις διακρίσεις (20/7)
Κατάθεση πρότασης για τηλεοπτική/ραδιοφωνική εκπομπή στην ΕΡΤ3 (28/7)

