Ενημερωτικό Δελτίο
Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019

Δραστηριότητα - Δημόσιες Παρεμβάσεις

•

Συνυπογραφή της Διακήρυξης για το κλίμα και την κλιματική
δικαιοσύνη εν όψει της Διάσκεψης Κορυφής για το Κλίμα, τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Επιβίωση της
Ανθρωπότητας (Σεπτέμβριος 2019)

•

Συμμετοχή στην Ημερίδα Διαβούλευσης που διοργάνωσε ο
Συνήγορος του Πολίτη με θέμα: Ο Συνήγορος του Πολίτη 2020 Στρατηγικός Σχεδιασμός (Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2019)

•

Συνυπογραφή κοινής δήλωσης που εξέδωσαν η Διεθνής
Ομοσπονδία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (FIDH) και άλλες 68
οργανώσεις-μέλη της ενόψει της συνόδου κορυφής των G7
που διεξήχθη στη Γαλλία από 24 έως 26 Αυγούστου (23
Αυγούστου 2019)

•
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•

Συμμετοχή στην Εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα FriedrichEbert-Stiftung Athens (FES) με θέμα "Social Media Migration
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Narratives across Europe: Debating Migration in Greece,
Portugal and Germany" (Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019)
•

Παράσταση ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα όπου συζητήθηκε η προσφυγή της
Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την
αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα απολυτήρια
και τα πιστοποιητικά σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου, επί της
οποίας εκδόθηκε η απόφαση υπ' αρ. 28/2019 (5-9-2019) με την
οποία έγινε δεκτή η προσφυγή και διατάχθηκε η διαγραφή της
μνείας του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα ανωτέρω
απολυτήρια και πιστοποιητικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019)

•

Έκκληση ανθρωπιστικών οργανώσεων και οργανώσεων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την CAROLA RACKETE (Αθήνα, 2
Ιουλίου 2019)

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις
•

Κατάλοιπα θεοκρατίας και θεσμικοί θεματοφύλακες

•

Δελτίο Τύπου για τις αστυνομικές επιχειρήσεις εκκένωσης
καταλήψεων στέγης προσφύγων

•

Έκκληση να μην καταργηθεί επ' αόριστον η δυνατότητα να
επιβάλλεται κοινωφελής εργασία αντί άλλης ποινής

•

Δελτίο Τύπου για την υπαγωγή του ασύλου, της μετανάστευσης και
του σωφρονιστικού συστήματος στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη

•

Δελτίο Τύπου για τη θέση σε ισχύ των νέων Κωδίκων «Να
διασφαλίσει η Πολιτεία τους
σημαντικής μεταρρύθμισης»
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Αρθρογραφία - Κείμενα
•

Θύμα η ελευθερία της έκφρασης (Αλέξανδρος Σακελλαρίου,
Εφημερίδα των Συντακτών, 17/8/2019)

•

Η δίκαιη ποινή για ένα φόνο (Γιάννης Ιωαννίδης, 8/8/2019
- www.dikastiko.gr)

•

Το «σακάκι» του Δελιά και η προστασία του πολίτη (Γιάννης
Ιωαννίδης, 27/7/2019 - Protagon.gr)

•

Σχόλια για τις σχέσεις Κράτους και Ορθόδοξης Εκκλησίας
στην Εφημερίδα των Συντακτών από τους Αλέξανδρο
Σακελλαρίου, Γιάννη Ιωαννίδη και Δημήτρη
Χριστόπουλο (Εφημερίδα των Συντακτών, 21/7/2019)

•

News Analysis: Golden Dawn party crumbling, but far-right
challenge still present in Greece (Συνέντευξη του Αλέξανδρου
Σακελλαρίου στο Κινεζικό Πρακτορείο, 16/7/2019)

•

Σχόλιο του Γιάννη Ιωαννίδη, Προέδρου ΔΣ της ΕλΕΔΑ και της
Κλειώς Παπαπαντολέων, δικηγόρου - πρώην Προέδρου ΔΣ της
ΕλΕΔΑ, σχετικά με τη μεταφορά της αρμοδιότητας των
φυλακών στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Εφημερίδα
των Συντακτών, 5 Ιουλίου 2019)

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου με το περιοδικό VICE, δημοσιεύτηκαν τα ακόλουθα
άρθρα στη στήλη Ρισπέκτ
•

Σχολείο, Θρησκεία, Ελληνική Εκκλησία και Κράτος
Δικαίου (Γιάννης Ιωαννίδης)

•

Μήπως Ήρθε η Ώρα να Μιλήσουμε για την Ευθανασία στην
Ελλάδα; (Αλέξανδρος Σακελλαρίου)

Το παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Golden Dawn Watch

Η πρωτοβουλία Golden Dawn Watch συνεχίζει την παρακολούθηση
της δίκης της Χρυσής Αυγής
(http://goldendawnwatch.org/)
"Η δίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζεται. Ενημερώσου" #GDtrial
------------------------------------

Η Χρυσή Αυγή δεν είναι πια μία προσωπική υπόθεση, είναι
υπόθεση όλων μας.

H Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στηρίζει τη νέα
ταινία της Angelique Kourounis "Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων μας"
Μετά την ταινία «Χρυσή Αυγή: Προσωπική Υπόθεση» που προσπάθησε

να καταλάβει επί πέντε χρόνια πώς λειτουργεί το νέο-ναζιστικό μόρφωμα
, η Angelique Kourounis επιχειρεί αυτή τη φορά να απαντήσει στα
ερωτήματα:
Ποια θα μπορούσε να είναι η αντίσταση σ’ αυτήν την ιδεολογία που
εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη;
Ποια μπορεί να είναι η αντίσταση στην άκρα δεξιά, τον φασισμό και τον
ναζισμό;
Η Δημοκρατία μπορεί να απαλλαγεί οριστικά από αυτές τις λαίλαπες,
χωρίς να ποδοπατήσει τις αρχές της;
Η Χρυσή Αυγή δεν είναι πια μία προσωπική υπόθεση, είναι υπόθεση
όλων μας.
Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό λινκ
http://goldendawnapublicaffair.com/el/home_gr/

Τα δικαιώματα στο μικρόφωνο

Η ραδιοφωνική εκπομπή «Εν Δικαίω» κάθε Δευτέρα 20.00 21.00 στους 102 fm & διαδικτυακά στο http://webradio.ert.gr/102fm/
Συντονιστείτε!

