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∆ελτίο Τύπου  
 

European Citizenship - Challenges & Solutions"  

"Ρατσισµός ,  Ξενοφοβία  και  Κρίση" 
 

27 & 28 Ιουνίου  2013  |  Αµφιθέατρο  9 .84  |  Τεχνόπολις  ∆ήµου  Αθηναίων , Γκάζι                                                                                

 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος “Νέα Γενιά σε ∆ράση” που υλοποιείται από τα Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου 

Μάθησης και τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς  διοργανώνεται συνέδριο µε τίτλο ""ΡΡαα ττσσ ιι σσµµόόςς ,,   ΞΞεε ννοοφφοοββ ίί αα   

κκαα ιι   ΚΚρρ ίί σσηη ""  την Πέµπτη 27 και την Παρασκευή 28 Ιουνίου στο αµφιθέατρο Αθήνα 9,84 στην Τεχνόπολη  στο 

Γκάζι .  

 

Η ΣΥΓΚΥΡΊΑ 

Σε σχέση µε άλλες χώρες η Ελλάδα έχει την τύχη να διαθέτει σε µεγάλο βαθµό αναπτυγµένες άµυνες κατά του 
ρατσισµού, ωστόσο δεν αποδεικνύεται ότι αυτό είναι αρκετό. Ο ρατσισµός και η “λογική” του µεταλλάσσονται 
συνεχώς και απαιτούν από την κοινωνία να είναι σε επαγρύπνηση. 
 
ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ  
Ένα συνέδριο για το ρατσισµό δεν µπορεί να αποτελέσει µόνο του τη λύση. Ωστόσο είναι ένας από τους πιο 
ουσιώδεις και άµεσους τρόπους να αναπτυχθούν τα αντανακλαστικά που θα γονιµοποιήσουν τη σκέψη των 
πολιτών και θα φανερώσουν τις πιθανές λύσεις. Επίσης θα «ξεσκεπάσουν» τη λογικοφάνεια της ρατσιστικής 
ιδεολογίας η οποία δρα µε τροµερή επιτυχία και επινοητικότητα χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικά όλες τις 
µεθόδους του λαϊκισµού. 
 
Έχουµε θέσει ως κύριο στόχο την προώθηση δράσεων, όπως η συγκεκριµένη. Ο αποκλεισµός, ο στιγµατισµός η 
έλλειψη αντίδρασης αλλά και πρόνοιας προβληµατίζουν όλο και περισσότερα στρώµατα της ελληνικής 
κοινωνίας. Αυτό το είδος πρωτοβουλίας είναι η φωτοβολίδα που ενεργοποιεί ή συντηρεί µία υγιή αντίδραση. 
Αυτός είναι και ο σκοπός του συνεδρίου.  
 

Κατά τη διάρκεια του διήµερου συνεδρίου θ’ αναπτυχθούν θεµατικές όπως:  
 

Επίσηµες Πολιτικές Απέναντι Στο Ρατσισµό/ Συνταγµατικές Επιταγές |♦| Ανισότητες Στον Εργασιακό Τοµέα |♦| 
Μαρτυρίες |♦| Πρωτοβουλίες Κοινωνίας Των Πολιτών - ΜΚΟ - ∆ιεθνείς Οργανισµοί |♦| Λαϊκές ∆ίκες: Η Ευθύνη 
Των ΜΜΕ Στο Ρατσισµό |♦| Τεχνολογία, Εκπαίδευση Και Ρατσισµός |♦| ∆ιαφορετικότητα & Ανισότητα |♦| 
Στιγµατισµός   

Το συνέδριο  ""ΡΡαα ττσσ ιι σσµµόόςς ,,   ΞΞεε ννοοφφοοββ ίί αα   κκαα ιι   ΚΚρρ ίί σσηη ""  θα προβληθεί ζωντανά στο διαδίκτυο µε live streaming   

  www.RatsismosStinKrisi.gr  και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό. 
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ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΣΕ ∆ΡΆΣΗ» 

 

Το πρόγραµµα «Νέα Γενιά σε ∆ράση» εξειδικεύεται µέσα από 5 δράσεις: 

• Νεολαία για την Ευρώπη: µε στόχο να αυξήσει την κινητικότητα των νέων ανθρώπων υποστηρίζοντας 

ανταλλαγές νέων, πρωτοβουλίες και δράσεις για τη δηµοκρατία. 

• Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: δράσεις που υποστηρίζουν τη συµµετοχή νέων σε εθελοντικές δράσεις 

τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ 

• Νεολαία στον κόσµο: προωθεί διασυνοριακές δράσεις και δηµιουργία δικτύων, υποστηρίζοντας την 

ανταλλαγή youth workers και οργανώσεων νεολαίας 

• Σύστηµα Υποστήριξης Νέων, υποστηρίζει Ευρωπαϊκές Οργανώσεις ΜΚΟ, το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας 

την εκπαίδευση εκπαιδευτών νέων και την προώθηση καινοτόµων προσεγγίσεων σε θέµατα νεολαίας 

• Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας που στοχεύει στην ανάπτυξη της 

πολιτικής για τη νεολαία και στον οργανωµένο διαλόγου µεταξύ  νέων ανθρώπων και υπεύθυνων για την 

πολιτική που αφορά τους νέους. Επίσης αποβλέπει στη διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ ευρωπαϊκών 

και διεθνών οργανισµών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


