Εισαγωγή
To έργο Increasing the capacity of law enforcement authorities to tackle racist crime,
hate crime and homophobic crime through experiential learning χρηματοδοτείται
από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται
από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή &
Δημήτρη Τσάτσου σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΑΝΤΙΓΟΝΗ, το Εθνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το Hungarian Helsinki Committee (HU), το Art.1
(NL) και την COSPE (IT).
Στόχος του προγράμματος είναι να μεταφέρει σε δικαστές και εισαγγελείς,
αστυνομικούς και δικηγόρους γνώση και δεξιότητες σχετικά με τα εγκλήματα
μίσους, να προωθήσει το αντιρατσιστικό ήθος και να διευκολύνει τη δικτύωση και
την ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσα από βιωματικά επιμορφωτικά σεμινάρια.
Τα σεμινάρια με τίτλο «Βιωματική επιμόρφωση στη διαχείριση και
αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους» απευθύνονται σε αστυνομικούς και
αποσκοπούν στην: α) απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των εγκλημάτων μίσους, τον εντοπισμό και την αποτελεσματική
διαχείρισή τους, β) πρακτική εξοικείωση με την ελληνική νομοθεσία και την
εφαρμογή της γ) πρακτική εξοικείωση με τη σχετική διεθνή και ευρωπαϊκή
νομοθεσία και δ) δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων με αστυνομικούς και άλλους
επαγγελματίες.
Η καινοτομία των σεμιναρίων είναι ο βιωματικός τους χαρακτήρας και η έμφαση
στην πρακτική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος. Ως εκ τούτου, το σεμινάριο
έχει διαδραστικό χαρακτήρα και προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή των
συμμετεχόντων, την παρουσίαση προσωπικών εμπειριών και τη συμμετοχή σε
ειδικά διαμορφωμένα παιχνίδια ρόλων. Για περισσότερες πληροφορίες για το
πρόγραμμα επισκεφτείτε το www.addresshatecrime.eu
Η
“ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο
Πληροφόρησης
και
Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την
Ειρήνη και τη Μη Βία” είναι μία μη κερδοσκοπική
οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην
Αθήνα (www.antigone.gr).
Από το 1993 δραστηριοποιείται σε θέματα που
αφορούν το ρατσισμό και τις διακρίσεις, τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη
επίλυση των συγκρούσεων.
Σκοπός της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους χωρίς
καμία διάκριση· για παράδειγμα με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική
καταγωγή, το κοινωνικό/οικονομικό/μορφωτικό επίπεδο, την αναπηρία, την
ηλικία, τη θρησκεία κ.ά.. Μέσα από τη δράση της, με άξονα την αλληλεγγύη και την
ενεργή συμμετοχή, στοχεύει επίσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα μη διάκρισης, ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, οικολογίας, μη βίας και διαπολιτισμικότητας.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Κατανοώντας τα εγκλήματα μίσους
9:00- 9:30: Εισαγωγή
 Καλωσόρισμα
 Παρουσίαση του προγράμματος και της δομής του σεμιναρίου
9:30-11:00: Το βίωμα των στερεοτύπων
 Βιωματικές ασκήσεις ατομικά και σε ομάδες
 Συζήτηση
11:00-11:30: Διάλειμμα καφέ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Εντοπίζοντας τα Εγκλήματα μίσους
11:30- 13:30 Πως εντοπίζουμε το έγκλημα μίσους
 Μελέτη περίπτωσης
 Συζήτηση
13:30 – 14:30 Διάλειμμα για φαγητό

14:30- 15:30 Ευάλωτες ομάδες και ευαισθητοποίηση
 Παρουσίαση καλών πρακτικών για τα όργανα της αστυνομίας
15.30-16.00: Διάλειμμα για καφέ
16:00-17:30 Συνέχεια από προηγούμενη ενότητα
 Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Ο ρόλος της αστυνομίας στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων
μίσους
9:30- 11:00: Το εθνικό και διεθνές πλαίσιο
 Παρουσίαση του εθνικού και διεθνούς πλαισίου: οι υποχρεώσεις
των οργάνων της αστυνομίας
 Συζήτηση
11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
11:30-13:00: Διεξαγωγή έρευνας για τα εγκλήματα μίσους
 Παρουσίαση του Εισαγγελέα και Μελέτες περίπτωσης - εργασία σε
ομάδες
 Συζήτηση
13:00 - 13:30: Συμπεράσματα – αξιολόγηση - εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση των change agents

Πληροφορίες

ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΒΙΑ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 29Α, 6ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: +30-2310-285.688, ΦΑΞ: +30-2310-222.503
INFO@ANTIGONE.GR
WWW.ANTIGONE.GR
SKYPE: ANTIGONE.INFORMATION.CENTRE
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