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 νομικούς και δικηγόρους
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 νομικούς 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
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα
Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) είναι ένα από τα πιο
δραστήρια ερευνητικά ινστιτούτα (www.cecl.gr).
Το Κέντρο επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών και
του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και
στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με σεβασμό στις πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. Σκοπό του του Κέντρου αποτελεί η θεωρητική και
εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στα πεδία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και
συγκριτικού δημοσίου δικαίου, των θεσμών και των δημόσιων πολιτικών, η παροχή
θεσμικής υποστήριξης στην Ελλάδα, σε αναπτυσσόμενες χώρες και στα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.
Στις δραστηριότητες του ΚΕΣΔ περιλαμβάνονται η επιστημονική έρευνα σε
συγκεκριμένα θεματικά πεδία, η υλοποίηση προγραμμάτων παροχής θεσμικής
τεχνογνωσίας, η συμβουλευτική υποστήριξη, η εκπαίδευση, η διοργάνωση
συνεδρίων και ημερίδων, η έκδοση επιστημονικών μονογραφιών, μελετών και
συλλογικών τόμων και η συμμετοχή σε ερευνητικά δίκτυα.
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Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015
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
11:30- 13:30: Επικοινωνία με τα θύματα έξω από το δικαστήριο
 Εργασία σε ομάδες – μελέτες περίπτωσης
 Συζήτηση
13:30 – 14:30 Διάλειμμα για φαγητό
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Eγκλήματα μίσους και εθνική νομοθεσία
14:30- 15:30 Ελληνική νομοθεσία και εγκλήματα μίσους
 Θεσμικό πλαίσιο
 Συζήτηση
15:30-16:00 Διάλειμμα καφέ
16:00- 17:30 Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη
 Μελέτες περίπτωσης
 Συζήτηση

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Το ευρωπαϊκό και το διεθνές οπλοστάσιο
για τη νομική αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους
9:30- 11:00: Ο λόγος του μίσους
 Μελέτες περίπτωσης - εργασία σε ομάδες
 Συζήτηση
11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
11:30-13:00: Ο ρατσισμός ως κίνητρο της βίας
 Μελέτες περίπτωσης - εργασία σε ομάδες
 Συζήτηση
13:00 - 13:30: Συμπεράσματα – αξιολόγηση - εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση των change agents

Πληροφορίες
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