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Δελτίο τύπου για το θάνατο του Νίκου Σαμπάνη από πυρά
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Παρακολουθώντας με ιδιαίτερη ανησυχία τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των
γυναικοκτονιών στη χώρα μας, η ΕλΕΔΑ δημοσίευσε πρόσφατα τις θέσεις και τις
προτάσεις της για το εν λόγω φαινόμενο, συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο γύρω
από αυτή την τραγική πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕλΕΔΑ ανέλαβε την
πρωτοβουλία υλοποίησης ενός κύκλου εκδηλώσεων-συζητήσεων σχετικών με την
έμφυλη βία. Η εκδήλωση «Γυναικοκτονίες, μια Ακραία Μορφή Έμφυλης Βίας:
Εμπειρίες και προτάσεις από τη σκοπιά των δικαιωμάτων» ήταν η πρώτη
συζήτηση αυτού του κύκλου και πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2021.
Στην εκδήλωση μίλησαν οι:
Έλενα Μάρκου, Δικηγόρος, Μέλος του Δ.Σ. της ΕλΕΔΑ
Ιάσονας Γουσέτης, Πολιτικός Επιστήμονας, Επιστημονικός Συνεργάτης της
ΕλΕΔΑ
Μαρία Αποστολάκη, Δικηγόρος, Συντονίστρια των Νομικών Υπηρεσιών του
Κέντρου Διοτίμα
Αγγελική Σεραφείμ, Δικηγόρος, Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.
Σοφία Κυριάκου, Υπαστυνόμος Α’, Προϊστάμενη του Τμήματος Αντιμετώπισης
Ενδοοικογενειακής Βίας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.
Τη συζήτηση συντόνισε η Φωτεινή Κοκκινάκη, Δημοσιογράφος, μέλος του Δ.Σ.
της ΕλΕΔΑ και σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕλΕΔΑ,
Γιάννης Ιωαννίδης.
https://mailchi.mp/4eab971aa45a/2017-4891901
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Προγράμματα

Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» απαντά για πρώτη φορά στην ανάγκη
αποτίμησης της διοικητικής διαδικασίας απόδοσης της ιθαγένειας στην Ελλάδα για
να συνεισφέρει στην ίση πρόσβαση και απόλαυση του δικαιώματος στην ιθαγένεια
και 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 Generation 2.0 RED, στο πλαίσιο του έργου, έχει αναλάβει να παρακολουθεί τον
τρόπο που η δημόσια διοίκηση εφαρμόζει τη νομοθεσία για την ιθαγένεια με στόχο
τη συγκέντρωση, καταγραφή και ανάδειξη ζητημάτων που περιορίζουν την
πρόσβαση και την κτήση ιθαγένειας. Αυτή είναι μια από τις κεντρικές δράσεις που
διέπει το έργο «Η ιθαγένεια στην πράξη».
Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τα κύρια ζητήματα και προσκόμματα στη
διοικητική διαδικασία που περιορίζουν την πρόσβαση στην ιθαγένεια, όπως
καταγράφησαν την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο του 2021.
Διαβάστε την αναφορά Απριλίου – Ιουλίου εδώ.
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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
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Πειραιώς στον αριθμό IBAN : GR44 0172 0500 0050 5001 3207 041 με αιτιολογία : Ετήσια Συνδρομή 2021 και το
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όνομά τους.

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