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Η 1Η ΜΑΡΤΊΟΥ ΕΊΝΑΙ ...
ΗΜΕΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Η πεταλούδα είναι το
σύμβολο της Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων

Την Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων, κάθε 1η Μαρτίου, γιορτάζουμε
το δικαίωμα όλων να ζήσουν μια πλήρη, παραγωγική ζωή με
αξιοπρέπεια. Η Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων υπογραμμίζει τον
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να ενημερωθούν και να
προωθήσουν ζητήματα ενσωμάτωσης, συμπόνιας, ειρήνης και,
πάνω απ' όλα, να στηρίξουν κινήματα που επιδιώκουν να φέρουν
την αλλαγή. Η Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων συμβάλλει στη
δημιουργία ενός παγκόσμιου κινήματος αλληλεγγύης για τον
τερματισμό κάθε μορφής διακρίσεων.



Ρητορική που προάγει διακρίσεις και βίαιες
πράξεις – ποια θα πρέπει να είναι η
απάντησή μας;

Το έργο Youth2Unite συμμερίζεται τους στόχους που έχουν τεθεί
κατά την Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων. Θέλουμε να μειώσουμε τις
διακρίσεις, να βελτιώσουμε τη διαπολιτισμική επικοινωνία, να
ευαισθητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο σχετικά με τις ποικίλες
ταυτότητες που έχουμε και να ενισχύσουμε την ενεργό πολιτότητα. 
Τώρα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο να ενθαρρύνουμε και να
εγείρουμε προβληματισμούς γύρω από τις διακρίσεις. Καθώς η
ρητορική μίσους διαποτίζει την Ευρώπη, η βία των προκαταλήψεων
αυξάνεται. Αν και πολλές κυβερνήσεις είναι πρόθυμες να προτείνουν
μια σειρά μέτρων για την καταπολέμηση βίαιων πρακτικών,
εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη πρόληψης.

Διάφοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί πραγματοποιούν καμπάνιες
ευαισθητοποίησης, εστιάζοντας συχνά σε μειονότητες που
πλήττονται ιδιαίτερα. Το σημαντικό τους έργο εστιάζει συχνά στην
ενασχόληση με τη νεολαία επιθυμώντας να αντιμετωπίσουν
διακρίσεις και προκαταλήψεις από μικρή ηλικία.

Είναι δύσκολο να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις ανάμεσα στους
νέους χωρίς να φέρουμε στην επιφάνεια ευαίσθητα και μερικές φορές
προσωπικά ζητήματα. 

Πώς, όμως, μπορούμε να εγείρουμε γενικότερη ευαισθητοποίηση;

Το έργο έχει ως στόχο να συνεργαστεί απευθείας με τη νεολαία μέσω
ενός διαδικτυακού εργαλείου που θα επιτρέπει στους/στις νέους/νέες
να κατανοούν μηχανισμούς ρητορικών μίσους και να βρίσκουν
κατάλληλους τρόπους παρέμβασης όταν έρχονται αντιμέτωποι/ες με
πράξεις ή δηλώσεις που προωθούν διακρίσεις εις βάρος άλλων.

Με το να δούμε καταπρόσωπο την καταπολέμηση των διακρίσεων
προωθούμε την ενεργό πολιτότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Η ΗΜΕΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ας γιορτάσουμε το δικαίωμα του καθενός να ζει μια
πλήρη και παραγωγική ζωή με αξιοπρέπεια –
ανεξάρτητα από το πώς μοιάζει, από πού προέρχεται
ή ποιον αγαπά. Ενώνοντας καρδιές και φωνές, τα
άτομα, οι κοινότητες και οι κοινωνίες μπορούν να
μεταμορφώσουν τον κόσμο κάθε μέρα και παντού.
Είναι χρέος μας να υπογραμμίσουμε ότι όλοι
μπορούν να ενημερωθούν και να προωθήσουν την
ανοχή, τη συμπόνια και την ειρήνη.

ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

Ας γιορτάσουμε τη διαφορετικότητα και ας
απορρίψουμε τις διακρίσεις. Ενώνοντας τις φωνές
μας, μπορούμε να γίνουμε κομμάτι μέρος του
καλέσματος για συμπόνια, ανοχή και ειρήνη.

ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΜΕ

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας κατά των διακρίσεων και
ας γιορτάσουμε το δικαίωμα όλων να ζουν μια πλήρη
και παραγωγική ζωή με αξιοπρέπεια. Το φύλο, η
εθνικότητα, η ηλικία, η αναπηρία, η εθνοτική καταγωγή,
ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η θρησκεία, η γλώσσα
ή οποιοσδήποτε άλλος δείκτης δεν θα πρέπει ποτέ να
αποτελούν αιτία διακρίσεων.



ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ
 

Οι διακρίσεις υπονομεύουν κάθε προσπάθεια για την
επίτευξη ενός πιο δίκαιου και πιο ισότιμου κόσμου και
προκαλούν πόνο και δυστυχία σε πολλούς. «Δυναμώστε
τη φωνή σας» ενάντια στις διακρίσεις, όποτε και αν
συμβαίνουν. 
Τα άτομα και οι κοινότητες μπορούν να ενώσουν τις
φωνές τους και να μετασχηματίσουν τον κόσμο.
Επισημάνετε τους τρόπους με τους οποίους όλοι
μπορούν να είναι μέρος αυτού του μετασχηματισμού και
να απαιτήσουν μια πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία. 

ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 

Οι διακρίσεις συχνά βασίζονται στην παραπληροφόρηση
ή στο φόβο του άγνωστου. Αναλογιστείτε τα καθημερινά
θύματα των διακρίσεων, εντοπίστε που λαμβάνουν χώρα
τέτοια περιστατικά και αναλάβετε δράση για να
σταματήσουν. Ζητήστε να αναρωτηθούν «Τι θα συμβεί
αν…» και να αναλογιστούν τις συνέπειες των πράξεων
σας.

Κανείς δεν πρέπει ποτέ να υφίσταται διακρίσεις λόγω
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας,
αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, υγείας (συμπεριλαμβανομένου του HIV),
γεωγραφικής θέσης, οικονομικής κατάστασης ή
καθεστώτος του μετανάστη ή για οποιονδήποτε άλλο
λόγο. Δυστυχώς, ωστόσο, οι διακρίσεις εξακολουθούν να
υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη ενός πιο
δίκαιου και ισότιμου κόσμου. Πολλοί άνθρωποι
αντιμετωπίζουν καθημερινά διακρίσεις ανάλογα με το
ποιοι είναι ή τι κάνουν. 



AΣ ΛΑΒΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ
ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Τονίστε την επείγουσα ανάγκη ανάληψης μέτρων κατά νόμων που
περιορίζουν τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς.

Σε πολλές χώρες, οι νόμοι συντελούν στο να αντιμετωπίζονται
διαφορετικά οι άνθρωποι, να αποκλείονται από βασικές υπηρεσίες
ή/και να υπόκεινται σε αδικαιολόγητους περιορισμούς και
αποκλεισμούς στον τρόπο με τον οποίο ζουν της ζωή τους, απλώς
και μόνο εξαιτίας του ποιοι είναι. Τέτοιοι νόμοι ευνοούν τις
διακρίσεις και καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
θεμελιώδεις ελευθερίες.

Η κατάργηση των διακρίσεων και η εισαγωγή των αντίστοιχων
νόμων είναι ευθύνη όλων μας. Ο καθένας μπορεί να διαδραματίσει
τον δικό του ρόλο στον αποκλεισμό των διακρίσεων και μπορεί να
καταβάλει προσπάθεια να επιφέρει την διαφορά, με τρόπους τόσο
μεγάλους όσο και μικρούς και να κινητοποιήσει και άλλους
ανθρώπους να ενεργήσουν κατά των νόμων που εννοούν τις
διακρίσεις στην χώρα τους.



ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Την Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων το 2020, το UNAIDS επισήμανε
τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν γυναίκες και κορίτσια σε όλη
τους την ποικιλομορφία και ενθάρρυνε την ανάληψη δράσης για
την προώθηση της ισότητας και της ενδυνάμωσης των γυναικών
και κοριτσιών  

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες χώρες έχουν σημειώσει
αξιοσημείωτη πρόοδο προς την ισότητα των φύλων, διακρίσεις
κατά των γυναικών και των κοριτσιών εξακολουθούν να
υφίστανται παντού. Η διάκριση σε βάρος των γυναικών
συνυπάρχει με άλλες μορφές διακρίσεων-  όπως για παράδειγμα το
εισόδημα, την φυλή, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου- αυτές οι παραβιάσεις
δικαιωμάτων βλάπτουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια.
Ουσιαστικά, η ανισότητα των φύλων επηρεάζει την υγεία και την
ευημερία όλων.   Σε πολλές χώρες, εξακολουθούν να ισχύουν νόμοι
που ευνοούν τις διακρίσεις σε βάρος γυναικών και κοριτσιών, ενώ
οι νόμοι που υποστηρίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των
γυναικών που τις προστατεύουν από σωματικά βίαιες
συμπεριφορές και άνιση μεταχείριση, απέχουν παρασάγγας από
τον κανόνα.



ΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΑ

YOUTH2UNITE


