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Către:
În atenţia

Invitaţie
Stimată Doamnă, Stimate Domn,
Centrul de Resurse Juridice implementează în România proiectul RED – combaterea rasismului, xenofobiei şi
intoleranţei, proiect co-finaţat de Comisia Europeană şi coordonat de organizaţia i-RED – Institute for Rights, Equality and
Diversity (Institutul pentru Drepturi, Egalitate şi Diversitate) din Grecia. Scopul reţelei este acela de a oferi informaţii
relevante şi dintr-o perspectivă comparativă în ceea ce priveşte situaţia rasismului, xenofobiei şi a discriminării în Uniunea
Europeană.
Diseminarea proiectului şi creşterea gradului de conştientizare privind rasismul, xenofobia şi intoleranţa în UE este
realizată prin portalul de web RED, care este un instrument independent, accesibil, vizual construit în baza unei hărţi care
oferă o perspectivă de ansamblu a situaţiei cu privire la rasism, xenofobie şi discriminare împotriva migranţilor şi a
minorităţilor etnice dar şi cu privire la minorităţi sexuale, religioase, sau persoane cu dizabiltăţi, precum şi iniţiative
pozitive şi politici care promovează egalitatea în diferite state membre UE (momentan organizaţii din17 ţări membre UE
sunt implicate în proiect).
Portalul are două componente principale: Sistemul de alertă timpurie şi Atlasul rasismului, discriminării şi egalităţii.
Scopul sistemul de alertă timpurie cu privire la rasism şi intoleranţă este raportarea în timp real a următoarelor:
- Alerte / situaţii / incidente despre infracţiuni rasiste şi de ură în statele membre UE;
- Politici / iniţiative pozitive;
- Studii de caz (combinaţia a mai multor elemente menţionate mai sus pentru o înţelegere mai completă a
situaţiilor şi a contextului).
Atlasul rasismului, discriminării şi egalităţii conţine un set aprofundat de 125 de indicatori despre politici, legislaţie şi
indicatori factuali şi 38 de indicatori statistici cheie şi cifre demografice. Aceşti indicatori se extind dincolo de zonele
principale de combatere a rasismului, infracţiunilor de ură şi discriminării, la teme de egalitate şi bune practici în statele
membre din reţeaua RED.
Având în vedere activitatea pe care o desfăşuraţi în domeniul drepturilor omului în general, şi al non-discriminării în
mod particular, Centrul de Resurse Juridice doreşte să vă invite la lansarea proiectul în România, care va avea loc în
data de 19 iulie 2012, joi de la ora 14:30, la sediul Asociaţiei Accept, Strada Lirei nr. 10, sector 2
Bucureşti. Vom aprecia feed-back-ul dumneavoastră cu privire la informaţiile oferite prin portal, sperând totodată ca
acestea vor avea utilitate directă pentru activitatea dumneavoastră.
Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră sau a unui reprezentant din partea organizaţiei dumneavoastră,
până marţi, 17 iulie, orele 16:00, printr-un email la agnes@crj.ro sau fax la 021 212 05 19.
Cu stimă,
Delia Niţă
Manager Program Antidiscriminare
Centrul de Resurse Juridice
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