ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ του FRA

Στις 20.12.2013, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) κ
υκλοφόρησε την ειδική θεματική έκθεση με τίτλο
«
Racism, Discrimination, intolerance and extremism: Learning from experiences in
Greece and Hungary
»
[Ρατσισμός, Διακρίσεις, Μη Ανοχή και εξτρεμισμός: Μαθαίνοντας από τις εμπειρίες στην
Ελλάδα και την Ουγγαρία
].
Η Έκθεση εξετάζει και παρουσιάζει τις περιπτώσεις των δύο χωρών, της Ελλάδας και της
Ουγγαρίας, καταδεικνύοντας την ανάγκη για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές
ενέργειες στη μάχη κατά του εξτρεμισμού και των συνεπειών του στην Ε.Ε.

Η Έκθεση προσεγγίζει ένα μοναδικό σήμερα φαινόμενο στην Ελλάδα και την Ουγγαρία:
πρόκειται για την αξιοσημείωτη κοινοβουλευτική παρουσία πολιτικών κομμάτων με
εξτρεμιστική ιδεολογία που συνδέεται με ρατσιστική βία. Στόχος της έκθεσης αυτής είναι η
καλύτερη κατανόηση των ορίων στην μάχη κατά του ρατσισμού και της μη ανοχής και η
προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προτάσεις που περιέχονται στο τελευταίο τμήμα της Έκθεσης ενδιαφέρουν όλες τις
χώρες-μέλη ως προς την ανάπτυξη των δικών τους μεθόδων και στρατηγικής στην
καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων και της βίας καθώς και της εμφάνισης των
εξτρεμιστικών ιδεολογιών στην πολιτική σκηνή.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ SITE του FRA:

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/racism-discrimination-intolerance-and-extremism-lea
rning-experiences-greece-and?_cldee=bm92X3ZhbEB6YWhhdi5uZXQuaWw%3D
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