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Ρατσιστική βία και κρίση: είναι η Ελλάδα ειδική περίπτωση;
Στις 4 Απριλίου 2012 παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα:
 το σύστημα RED - ένα καινοτομικό και ανεξάρτητο εργαλείο έρευνας
καταγραφής του ρατσισμού και των διακρίσεων
 τα αποτελέσματα της Έκθεσης του RED για το 2011 με ιδιαίτερη έμφαση
στην Ελλάδα της κρίσης
 Πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη το ρατσισμό και την ξενοφοβία σε καιρούς έντονης
οικονομικής κρίσης;
 Ποιές είναι οι σημαντικές εξελίξεις και τάσεις όσον αφορά στο ρατσισμό και τις
διακρίσεις;
 Υπάρχουν βιώσιμες και αποτελεσματικές πολιτικές πρωτοβουλίες που να προωθούν την
ισότητα στην πράξη;

Το i-RED παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα RED για την καταγραφή και έγκαιρη
προειδοποίηση του ρατσισμού και των διακρίσεων.
Ειδικότερα παρουσιάζονται και συζητιούνται:
-

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης RED Early Warning System και ο Άτλας
Ρατσισμού, διακρίσεων και Ισότητας (Atlas of Racism, Discrimination and
Equality), που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Δικτύου RED για την καταπολέμηση
του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας, το οποίο διευθύνεται από το i-RED.

-

Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης του Συστήματος RED – RED Annual Report με
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει για την Ελλάδα

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012 στις 12:00
Γραφεία του i-RED
Πύργος Αππόλων, Λουίζης Ριανκούρ, 11523, Αθήνα. 6ος όροφος, Γραφείο Β3
Εγγραφή



Επιβεβαιώστε την παρουσία σας στέλνοντας μήνυμα στο red@i-red.eu.
Και στο τηλέφωνο 2121 026 960.
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Πρόγραμμα
12:00-15:00

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα RED για την καταγραφή ρατσισμού και
διακρίσεων RED Early Warning System & Atlas of Racism,
Discrimination, Equality
Μίλτος Παύλου, Διευθυντής i-RED
Σπύρος Μιχαηλίδης, Eworx
Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης 2011
Μίλτος Παύλου, Διευθυντής i-RED
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο RED Network combating racism &
xenophobia
Δημήτρης Παρσάνογλου, Ερευνητής i-RED
Η χρήση και η άντληση δεδομένων από το RED System
Κώστας Πρεάρης, Ερευνητής i-RED
Ερωτήσεις & Απαντήσεις – Συζήτηση

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο RED
Το Ευρωπαϊκό δίκτυο RED είναι ένα ανεξάρτητο ερευνητικό δίκτυο, που οικοδομεί το
Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης RED και τον Άτλα Ρατσισμού, Διακρίσεων και Ισότητας,
το οποίο αποτελείται από 17 οργανώσεις έρευνας για το ρατσιμό, τις διακρίσεις και τα
θεμελιώδη δικαιώματα αντίστοιχων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στην
αναφορά και τεκμηρίωση περιστατικών ρατσιστικής βίας, εγκλημάτων μίσους και
διακρίσεων, καθώς επίσης και θετικών πρωτοβουλιών και δημόσιων πολιτικών.
Το i-RED, Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την ισότητα και την Ετερότητα με έδρα την Αθήνα,
ηγείται του Δικτύου RED. Ο βασικός στόχος του δικτύου RED - και κατά συνέπεια η κύρια
συνεισφορά του - είναι να επισημάνει τα κενά της υπάρχουσας κοινωνικοπολιτικής
κατάστασης στον τομέα της έρευνας σχετικά με την υποστήριξη έγκαιρων και
αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών στα ζητήματα του ρατσισμού, των διακρίσεων και της
ενσωμάτωσης κοινωνικά αποκλεισμένων μειονοτήτων.
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H διαδικτυακή πύλη RED
H διαδικτυακή πύλη RED (RED Portal) είναι ένα ανεξάρτητο εργαλείο, φιλικό προς τον χρήστη, το οποίο
παρέχει, μέσω χαρτηγροφημένης απεικόνισης, επισκόπηση και συγκριτική ματιά της γενικής κατάστασης
σχετικά με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις μεταναστών και μειονοτήτων, όπως και θετικών
πρωτοβουλιών και δημόσιων πολιτικών που προωθούν την ισότητα σε διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (17 χώρες καλύπτονται στην πρώτη εκτέλεση του Συστήματος RED το 2012). Τα βασικά συστατικά του
είναι το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (RED Early Warning System) και ο Άτλας Ρατσισμού, Διακρίσεων
και Ισότητας (RED Atlas of Racism, Discrimination and Equality).
To Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης RED (RED EWS) είναι ενα portal γραφικής απεικόνισης που
αναφέρει με συχνότητα πραγματικού χρόνου:
• Ειδοποιήσεις/περιπτώσεις/περιστατικά ρατσισμού και εγκλημάτων μίσους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Δημόσιες πολιτικές/θετικές πρωτοβουλίες σχετικά με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις.
• Μελέτη περιπτώσεων (Case Studies) με συνδυασμό των περισσοτέρων από τα παραπάνω στοιχεία για μια πιο
σφαιρική κατανόηση του γενικότερου πλαισίου.
Ο Άτλας Ρατσισμού, Διακρίσεων και Ισότητας.
H δύναμη του RED portal είναι ο μοναδικός συνδυασμός δεικτών, σχεδιασμένων για το σύστημα RED. Ένα
λεπτομερές σύνολο από 125 ερωτήσεις/δείκτες δημόσιας πολιτικής, νομοθεσίας και πραγματικών δεδομένων και
38 βασικών στατιστικών και δημογραφικών στοιχείων, επεκτείνεται πέρα από τους κύριους τομείς της
καταπολέμησης του ρατσισμού, των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων εις βάρος των μεταναστών και των
μειονοτήτων στα θέματα της ισότητας και των καλών πρακτικών στα κράτη-μέλη του RED Network. Οι δείκτες
RED κυμαίνονται από ποιοτικούς σε ποσοτικούς, και από νομικούς σε κοινωνικονομικούς και πραγματικούς
δείκτες/ερωτήσεις για τη νομοθεσία κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων και υπέρ της ισότητας και της
αποτελεσματικής εφαρμογής της στα κράτη-μέλη.
Ο Άτλας RED υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο:
- Πληροφορίες ανά χώρα για τη νομοθεσία και την εφαρμογή πολιτικής σχετικά με τον ρατσισμό και τις
διακρίσεις σε βασικούς τομείς της νομοθεσίας και της κοινωνικής ζωής (Αρχική καταγραφή και ενημερώσεις
της).
- Στατιστικά στοιχεία ανά χώρα για εγκλήματα μίσους και περιστατικά ρατσισμού και διακρίσεων (ετησίως).
- Στατιστικά, δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία ανά χώρα για τους μετανάστες και τις μειονότητες
(ετησίως).
- Τάσεις και εξελίξεις στη βασική νομοθεσία κατά του ρατσισμού, της καταπολέμησης των διακρίσεων και υπέρ
της ισότητας/ετερότητας/ενσωμάτωσης και σε τομείς της κοινωνικής ζωής :
• Νομοθεσία κατά των διακρίσεων και εφαρμογή της
• Νομοθεσία κατά των εγκλημάτων ρατσισμού και εφαρμογή της
• Πολιτικά κόμματα-Οργανώσεις -Ρατσιστικός και Ξενοφοβικός λόγος
• Αντιρατσιστικές Πολιτικές και Οργανώσεις
• Αστυνόμευση - Επιβολή Νόμου – Δικαιοσύνη
• Εργασία
• Στέγαση και Διαχωρισμός
• Εκπαίδευση
• Υγεία και Κοινωνική προστασία
• Δημόσια Ζωή, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις παρέχονται για μία χώρα επιλογής σε 3 διαφορετικές βασικές κατηγορίες
(Ρατσισμός, Ισότητα, Διακρίσεις) και στις κατηγορίες δημογραφικών-οικονομικών και στατιστικων στοιχείων,
ενώ η αντιπαράθεση πληροφορίας για συγκεκριμένες ερωτήσεις/δείκτες παρέχεται για όλες τις χώρες του
δίκτυου RED.

