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Τα τελευταία 50 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση
θέσπισε πολλά δικαιώματα σε τομείς όπως
η ισότητα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και
η Ευρωπαϊκή ιθαγένεια για τους κατοίκους
της Ευρώπης. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει
τώρα να προστατευθούν και να προωθηθούν.
Το πρόγραμμα της ΕΕ «Δικαιώματα, Ισότητα και
Ιθαγένεια» ασχολείται ακριβώς με αυτό. Ενεργεί
για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, για
την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε είδους και
την καταπολέμηση του ρατσισμού. Το πρόγραμμα
αντιμετωπίζει το επιτακτικό ζήτημα της βίας κατά
των γυναικών, των νέων και των παιδιών.
Άλλοι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν
τα δικαιώματα των παιδιών, την πλήρη ένταξη των
Ρομά στην Ευρωπαϊκή κοινωνία, τα δικαιώματα
των καταναλωτών και την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση
Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(ΓΔ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
Το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που εκλύουν τα άτομα
από τη νομοθεσία της ΕΕ. Έχει στόχο:
●

να προωθήσει την καταπολέμηση των διακρίσεων,

●

να καταπολεμήσει το ρατσισμό, την ξενοφοβία,
την ομοφοβία και άλλες μορφές μη ανοχής,

●

να προωθήσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,

●

ν α προωθήσει την ισότητα των φύλων και την συνεκτίμηση
του φύλου στις διάφορες πολιτικές (gender mainstreaming),

●

να αποτρέψει τη βία κατά παιδιών, νέων, γυναικών και
άλλων ομάδων που κινδυνεύουν,

●

να προωθήσει τα δικαιώματα του παιδιού,

●

ν α εξασφαλίσει την προστασία προσωπικών δεδομένων
στην ΕΕ,

●

να προωθήσει τα δικαιώματα από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια,

●

και να υλοποιήσει τα δικαιώματα του καταναλωτή.

Η χρηματοδότηση διοχετεύεται σε ΜΚΟ, δημόσιες αρχές, και
άλλες οργανώσεις για δράσεις που προωθούν αυτούς τους
στόχους. Κατάρτιση, αμοιβαία μάθηση και ανάλυση (μελέτες,
έρευνες, κλπ.) είναι οι κύριες κατηγορίες δράσεων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του προγράμματος. Όλες οι δράσεις
που χρηματοδοτούνται πρέπει να έχουν Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία – με άλλα λόγια, τα αποτελέσματά τους πρέπει
να ωφελούν περισσότερα από ένα Κράτη Μέλη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο
2014-2020 είναι 439,5 εκατομμύρια Ευρώ.

ΧΩΡΕΣ
Μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, όπως
και η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν σε αυτό το πρόγραμμα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και
Ιθαγένεια» διατίθενται ηλεκτρονικά στο
http://ec.europa.eu/justice/grants/index_en.htm

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)
απαγορεύεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά
εφαρμόζεται ακόμα εδώ – σε μερικές κοινότητες μεταναστών και
επίσης σε μερικές εθνοτικές ομάδες προσηλωμένες στις παραδόσεις. Για την εξάλειψη αυτής της πολύ επιβλαβούς πρακτικής
η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση είναι ζωτικής σημασίας.
Για αυτό το λόγο, η ΓΔ Δικαιοσύνης χρηματοδοτεί μια δράση για την
ενίσχυση και την κατάρτιση νέων από κοινότητες που εφαρμόζουν
FGM ώστε να γίνουν υποστηρικτές της αλλαγής και μέντορες μέσα
στις κοινότητές τους, με σκοπό να επιτευχθεί αλλαγή της νοοτροπίας και το τέλος της πρακτικής του FGM στην Ευρώπη.

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Ο εκφοβισμός (bullying) και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μέσα και
έξω από το σχολικό περιβάλλον είναι μορφές βίας που μπορεί
να έχουν ολέθριες συνέπειες σε παιδιά. Τα σχολεία πρέπει να είναι
ασφαλή περιβάλλοντα, να βασίζονται στον αλληλοσεβασμό και
να προωθούν την κοινωνική, φυσική και πνευματική ευημερία.
Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρέπει επίσης να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι να εκτεθούν σε ηλεκτρονική βία. Ο εκφοβισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη
στήριξη, πληροφόρηση και κατάρτιση των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, των οργανωτών δραστηριοτήτων για τη νεολαία
και των ειδικών. Ο πρώιμος εντοπισμός και η επέμβαση είναι κρίσιμες
μέθοδοι για την αποτροπή της κλιμάκωσης. Το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» στηρίζει δράσεις που στοχεύουν
στην ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων, δεξιοτήτων και βέλτιστων πρακτικών για την αποτροπή του εκφοβισμού.

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Οι Ρομά, η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης,
υπόκειται ακόμα σε επίμονες διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό. Η ΓΔ Δικαιοσύνης στηρίζει κάθε χρόνο ευρωπαϊκά δίκτυα,
συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ και δημόσιων φορέων Ισότητας,
ώστε να βελτιωθεί η υλοποίηση των Στρατηγικών Ένταξης των
Ρομά στα Κράτη Μέλη και να διασφαλιστεί ότι οι εκπρόσωποι
των Ρομά εμπλέκονται πλήρως στη διαδικασία. Η ΓΔ Δικαιοσύνης
διαθέτει επίσης χρηματοδότηση σε Κράτη Μέλη για δράσεις
που απευθύνονται ειδικά στον πληθυσμό των Ρομά.
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Σε μια Ευρώπη ανοιχτών
συνόρων, η ΓΔ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ενεργεί για να εξασφαλίσει
σεβασμό για τα δικαιώματά
σας, ίση μεταχείριση, προστασία των προσωπικών
σας δεδομένων και πλήρη
πρόσβασή σας στη δικαιοσύνη παντού στην ΕΕ.
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