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Δραστηριότητα - Παρεμβάσεις
Η συμμαχία για τον κλιματικό νόμο στην Ελλάδα μεγαλώνει!
Ιθαγένεια σε αποκλεισμό
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου απαντά στον Γ.Γ. Ιθαγένειας
του υπουργείου Εσωτερικών

Η Ιθαγένεια στην πράξη
Η έκθεση με τίτλο «Η Τράπεζα Θεμάτων στην πολιτογράφηση: μια κριτική αποτίμηση» αποτελεί μέρος του έργου
«Η Ιθαγένεια στην πράξη», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα
υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου. Δημοσιεύθηκε ενόψει των πρώτων εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας
Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) στις 16 Μαΐου 2021 με στόχο να αναδειχθούν τα ζητήματα της
επερχόμενης γραπτής δοκιμασίας που προβλέπει το νέο σύστημα πολιτογράφησης.
«Το έργο ‘‘Η Ιθαγένεια στην πράξη’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα
υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου».
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου
2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της
βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών
διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν
αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Τα δικαιώματα στο μικρόφωνο

Η ραδιοφωνική εκπομπή της ΕλΕΔΑ «Δικαιώματα στα FM» εκπέμπει από τη συχνότητα
του Αθήνα 9.84. Ακούστε όλες τις εκπομπές εδώ.
Κάθε Κυριακή στις 20.00
Συντονιστείτε!

Ευγενική υπενθύμιση προς τα μέλη για την τακτοποίηση της Ετήσιας Συνδρομής για το έτος
2021
Για την τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής τους, τα μέλη της ένωσης μπορούν να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό (20,00 ευρώ)
στον λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό IBAN : GR44 0172
0500 0050 5001 3207 041 με αιτιολογία : Ετήσια Συνδρομή 2019 ΚΑΙ το όνομά τους

Για την εγγραφή νέων μελών, δείτε το αντίστοιχο πεδίο στο site μας www.hlhr.gr

