ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
1. Τι είναι το Φόρουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα;
Περισσότεροι από 400 ειδήμονες θα βρεθούν στη Βιέννη για τρεις ημέρες προκειμένου να
συζητήσουν τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Το
Φόρουμ έχει τρεις θεματικές ενότητες: προστασία των προσφύγων, ψηφιακή εποχή και
άρση των αποκλεισμών. Οι συμμετέχοντες είναι ακτιβιστές και ακαδημαϊκοί, ηγετικά
στελέχη επιχειρήσεων και δημιουργικοί στοχαστές, υπουργοί και διπλωμάτες. Το Φόρουμ
της Βιέννης είναι το Νταβός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2. Για ποιον λόγο χρειάζεται ένα Φόρουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα;
Είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να δώσει απαντήσεις στη συνεχιζόμενη προσφυγική
κρίση, στον αποκλεισμό και στις διακρίσεις που εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς και
στις μαζικές παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Η
ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυξάνεται, εν μέρει χάρη στον
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ωστόσο χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια.
Για παράδειγμα, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να ενισχύσουν την εφαρμογή
του ενωσιακού πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι επιχειρήσεις πρέπει να τονώσουν
το αυξανόμενο ενδιαφέρον για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, ενώ οι φορείς των δικαιωμάτων πρέπει να ενισχυθούν
ώστε να συμμετέχουν πλήρως στον κοινωνικό βίο. Σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί το Φόρουμ.
3. Τι θα κάνουν οι συμμετέχοντες;
Στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν άνθρωποι που δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να
συνομιλήσουν μεταξύ τους. Κάποιοι θα εκθέσουν τις ιδέες τους σε σύντομες εισηγήσεις
από το βήμα, ενώ άλλοι θα συμμετάσχουν σε στρογγυλά τραπέζια και ομάδες εργασίας.
Στη διάρκεια του Φόρουμ θα αναπτυχθούν νέες συμπράξεις ανάμεσα σε υπεύθυνους για
τη λήψη αποφάσεων, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες. Οι συμμετέχοντες θα
αποκτήσουν πρόσβαση σε υποστηρικτικά δίκτυα και κόμβους γνώσης, θα αναλάβουν
μάλιστα νέες δεσμεύσεις για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθένας στον
τομέα του.
4. Τι επιδιώκεται να προκύψει από το Φόρουμ;
Με το πέρας της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν δεσμευθεί σε συγκεκριμένες ιδέες
και, το σημαντικότερο, σε πρακτικά μέτρα που θα μετατρέψουν αυτές τις ιδέες σε πράξεις.
Τα ορόσημα του Φόρουμ και τα βασικά πορίσματα των συζητήσεων θα συνοψιστούν στη
δήλωση του προέδρου την τελευταία μέρα του τριημέρου. Η δήλωση θα συνοδεύεται από
συγκεκριμένες δράσεις που θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί από διεθνείς οργανισμούς,
θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικές κυβερνήσεις, περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις και την
κοινωνία των πολιτών, πριν από το επόμενο Φόρουμ. Ο FRA δεσμεύεται να παρακολουθεί
τις θεματικές ενότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί ο διαρκής αντίκτυπος του Φόρουμ.

5. Ποιοι πολιτικοί θα συμμετάσχουν;
Θα συμμετάσχουν πολιτικοί από τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι
τους χαίρουν μεγάλου κύρους και ειδικεύονται στα συγκεκριμένα θέματα, ενώ πολλοί από
αυτούς συνδέονται με τις θεματικές ενότητες του Φόρουμ μέσω της προσωπικής τους
ιστορίας. Για παράδειγμα, η ευρωβουλευτής Helga Stevens είναι μία από τους λίγους
κωφούς πολιτικούς και πρωτεργάτρια σε θέματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η
Cécile Kyenge, σήμερα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπέστη ρατσιστικές
επιθέσεις από συναδέλφους της πολιτικούς στη διάρκεια της θητείας της ως υπουργού
Ενσωμάτωσης στην Ιταλία. Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ulrike
Lunacek έγινε γνωστή ως υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ στην Αυστρία και πλέον
διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει την ισότητα ανδρών-γυναικών,
ενώ έχει οριστεί και εισηγήτρια για το Κοσσυφοπέδιο.
Στα εγκαίνια του Φόρουμ θα μιλήσει ο πρόεδρος της Αυστρίας Heinz Fischer, ο οποίος
έχει θέσει το Φόρουμ υπό την αιγίδα του. Ο Heinz Fischer τον Ιούλιο θα αποχωρήσει από
την προεδρία έπειτα από 12ετή θητεία. Θα μιλήσει επίσης ο Michael Häupl, δήμαρχος
Βιέννης επί 22 έτη –ο μακροβιότερος δήμαρχος στην Ευρώπη. Τον λόγο θα λάβουν επίσης,
μετά τους δύο αυστριακούς πολιτικούς, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Frans Timmermans, και ο διευθυντής του FRA Michael O'Flaherty, που θα
κηρύξει την επίσημη έναρξη του Φόρουμ. Η Επιτροπή θα έχει υψηλού επιπέδου
εκπροσώπηση στις εργασίες του Φόρουμ, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, και του
Δημήτρη Αβραμόπουλου, επιτρόπου αρμόδιου για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών
υποθέσεων και ιθαγένειας, ο οποίος θα συμμετάσχει σε στρογγυλό τραπέζι μαζί με την
υπουργό Αστικών Ελευθεριών της Μάλτας, Helena Dalli, η οποία πρωτοστάτησε στη
θέσπιση νομοθεσίας χάρη στην οποία η χώρα της καταλαμβάνει ηγετική θέση παγκοσμίως
όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ.
Θα παρίσταται επίσης ο υπουργός Δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου, Felix Braz, ο οποίος
ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για την αναμόρφωση των κανόνων της ΕΕ
σχετικά με την προστασία των δεδομένων που ολοκληρώθηκε πέρυσι. Θα συμμετάσχει σε
στρογγυλό τραπέζι με θέμα τη διακυβέρνηση με βάση τα δικαιώματα, μαζί με τον
Alexander Stępkowski, υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, μιας χώρας η οποία έχει
εμπλακεί σε μια μείζονα διεθνή αντιπαράθεση για θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου.
Στο ίδιο στρογγυλό τραπέζι θα συμμετάσχει και ο Valeriu Nicolae, υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Προστασίας της Ρουμανίας, ο οποίος έχει στο βιογραφικό του
κινηματογραφικές παραγωγές, συγγραφικό έργο και εργασία με παιδιά από
υποβαθμισμένες περιοχές του Βουκουρεστίου. Ο Nicolae κατάγεται από την κοινότητα των
Ρομά. Στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν δύο ακόμη διακεκριμένες Ρομά, καθεμιά με την
προσωπική της μοναδική αντίληψη για το θέμα του αποκλεισμού. Η Soraya Post, επί
μακρόν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και, πλέον, ένα από τα δύο μόλις
Ρομά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συμμετάσχει σε ομάδα εργασίας η οποία θα
διερευνήσει τα κενά στη νομοθεσία περί ισότητας. Η ουγγαρέζα ανθρωπολόγος και πρώην
μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Lívia Járóka (η πρώτη γυναίκα Ρομά που εξελέγη
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004) θα εξετάσει, στο πλαίσιο άλλης ομάδας εργασίας,
την άρση των κοινωνικών αποκλεισμών.
6. Ποιοι εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις;
Ως διευθυντικό στέλεχος της IKEA για θέματα αειφορίας, ο Steve Howard είναι
πασίγνωστος για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει πολύ σημαντικά ζητήματα.
Η άποψή του ότι οι καταναλωτές στη Δύση έχουν αγοράσει τόσα πολλά έπιπλα ώστε
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μάλλον δεν θα ξαναχρειαστούν άλλα έγινε πρώτη είδηση διεθνώς στις αρχές του έτους.
Είναι ένας από τους κεντρικούς ομιλητές του Φόρουμ και θα αναφερθεί στον ρόλο των
επιχειρήσεων στην προώθηση της ισότητας.
Μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις που θα εκπροσωπούνται στο Φόρουμ είναι και η
Facebook. Η υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας της, Gail Kent, εργάστηκε, μεταξύ
άλλων, για λογαριασμό των διωκτικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα αναφερθεί σε
μεθόδους που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να σέβονται την ιδιωτική ζωή και ταυτόχρονα
να ενισχύουν το επίπεδο ασφαλείας. Παραμένοντας στον χώρο των αμερικανικών
τεχνολογικών κολοσσών, ο Marc van der Ham, υπεύθυνος δημόσιας πολιτικής της
Google για την ΕΕ, θα συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας που θα εξετάσουν τις πρωτοβουλίες
στον τομέα της “ηλεκτρονικής υγείας” και τους τρόπους σεβασμού της ιδιωτικής ζωής σε
κοινωνίες που βασίζονται στα δεδομένα.
Έχουν επιλεγεί επίσης πολλές μικρότερες εταιρίες και κοινωνικές επιχειρήσεις, για τις
μεγάλες ιδέες τους. Για παράδειγμα, η Christine Souffrant αξιοποίησε το προσωπικό της
πάθος για τους μικροπωλητές και ανέπτυξε μια παγκόσμια κοινωνική επιχείρηση, που
διασυνδέει τους πωλητές με τους αγοραστές και διευρύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την
αγορά για τα προϊόντα τους. Ταυτόχρονα, συνέβαλε στη δημιουργία μιας μοναδικής
επιχειρηματικής κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς.
7. Ποιοι δημιουργικοί στοχαστές θα συμμετάσχουν;
Στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν και καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών ο ιταλός κινηματογραφιστής
Gianfranco Rosi. Το ντοκιμαντέρ του με θέμα τη ζωή των μεταναστών στη Λαμπεντούζα
βραβεύθηκε με τη Χρυσή Άρκτο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου το
2016. Ο ιταλός πρωθυπουργός Matteo Renzi φέρεται να χάρισε αντίγραφο της ταινίας
στους 27 ομολόγους του της ΕΕ. Ο Rosi θα αναφερθεί σε τρόπους ενδυνάμωσης των
φορέων των δικαιωμάτων, ενώ η ταινία του θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Αυστρία
σε παράλληλη εκδήλωση του Φόρουμ. Εξάλλου, στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας, η
σκηνοθέτης Nathalie Borger θα διερευνήσει τον ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στον κινηματογράφο. Το ντοκιμαντέρ που γύρισε το 2015 με θέμα τη ζωή του Γεργκ
Χάιντερ, του ηγέτη του αυστριακού ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ) που
πέθανε το 2008, έχει αυξημένο ενδιαφέρον στις μέρες μας, καθώς γινόμαστε για άλλη μια
φορά μάρτυρες της πρωτοφανούς ανόδου της δημοτικότητας του FPÖ.
Στο Φόρουμ θα μιλήσουν και αρκετοί ακαδημαϊκοί από τη Βόρειο Αμερική, οι ιδέες των
οποίων παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.
Ο James C. Hathaway, λέκτορας διεθνούς δικαίου και ιδρυτής ΜΚΟ που προσφέρουν
αρωγή στους πρόσφυγες, θα επιχειρηματολογήσει υπέρ αλλαγών στην κρατούσα αντίληψη
για το δίκαιο των προσφύγων διεθνώς, αλλά και στην Ευρώπη. Υποστηρίζει μεν τη
σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες, ωστόσο ισχυρίζεται ότι η εφαρμογή της έχει
δημιουργήσει δυσλειτουργίες. Παράλληλα, ο Benjamin R. Barber θα παρουσιάσει το
όραμά του για έναν κόσμο που θα διοικείται από δημάρχους –μια ιδέα που έχει αρκετούς
υποστηρικτές στην Ευρώπη, όπου οι πόλεις και οι δήμοι έχουν τεθεί επικεφαλής μιας
εκστρατείας ενάντια στην εμπορική συμφωνία TTIP μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Η ΕΕ πρόσφατα
αναγνώρισε τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές αρχές, με την υπογραφή
μιας συμφωνίας συνεργασίας, του συμφώνου του Άμστερνταμ. Σε ομιλία του για το θέμα
αυτό, ο νομικός επιστήμονας Alberto Alemanno, που γεννήθηκε στην Ιταλία αλλά
εργάζεται στις ΗΠΑ, θα εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι πολίτες να
σχετιστούν με την εξουσία.
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Επαναστατικές ιδέες θα ακουστούν και από την πολωνή ακτιβίστρια Katarzyna
Szymielewicz, η οποία θα διερευνήσει το πώς αντιλαμβάνονται τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες τους οι χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών. Η Szymielewicz έχει ιδρύσει μια
ΜΚΟ που αγωνίζεται ενάντια στην ψηφιακή παρακολούθηση τόσο στον δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα. Δηλώνει ότι ελπίζει το Φόρουμ να συντελέσει στον μετασχηματισμό
των αφηρημένων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε αξίες και συναισθήματα που έχουν
πραγματικά σημασία για τους ανθρώπους. Στο θέμα των ψηφιακών δικαιωμάτων και πάλι,
ο αυστριακός ακτιβιστής Max Schrems θα συμμετάσχει σε στρογγυλό τραπέζι. Ο Schrems
προσέφυγε δικαστικά κατά της Facebook και κατέληξε να ακυρώσει μια συμφωνία
ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα ιδρύσει μια ΜΚΟ
που θα αξιοποιεί τον νόμο για να προστατεύει τα ψηφιακά δικαιώματα των πολιτών.
Μια ακόμη ακτιβίστρια, ειδική στο να αξιοποιεί τον νόμο για να προστατεύει τους
ευάλωτους, είναι η Hauwa Ibrahim, η οποία υπερασπίζεται με επιτυχία δεκάδες γυναίκες
στα ισλαμικά δικαστήρια της Νιγηρίας, όπου εφαρμόζεται η Σαρία. Το πρωτοποριακό της
έργο, ιδίως η απαλλαγή γυναικών από ποινές όπως ο θάνατος διά λιθοβολισμού, χαίρει
παγκόσμιας αναγνώρισης. Η Beth Greenhill, βρετανή κλινική ψυχολόγος, είναι μία ακόμη
μορφή που λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης στον αγώνα για την προάσπιση των
δικαιωμάτων των πλέον περιθωριοποιημένων. Θεωρεί ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της
υγείας οι οποίοι αναλαμβάνουν τη φροντίδα κάποιων ασθενών –ιδίως των ασθενών που
πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας– λαμβάνουν κυρίως υπόψη την πιθανή
επικινδυνότητα των ασθενών για τους άλλους. Για να αλλάξει αυτή η αντίληψη και να
τίθενται σε προτεραιότητα οι ανάγκες του ασθενούς, προτείνει στους επαγγελματίες υγείας
του Ηνωμένου Βασιλείου μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα.
Οι θρησκευτικές κοινότητες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο πολλών ζητημάτων
συμμετοχής ή αποκλεισμού –είτε ως θύματα μισαλλοδοξίας είτε ως υπέρμαχοι της
προστασίας των δικαιωμάτων τους. Το θέμα αυτό θα απασχολήσει δύο συμμετέχοντες με
διαφορετική εμπειρία και διαφορετική προέλευση. Η ΜΚΟ της Robin Sclafani, A Jewish
Contribution to an Inclusive Europe (Μια εβραϊκή συμβολή σε μια Ευρώπη χωρίς
αποκλεισμούς), αγωνίζεται επί σειρά ετών για τον διάλογο και την κατανόηση μεταξύ
διαφορετικών κοινοτήτων. Η ίδια θα εξετάσει τα αλληλένδετα θέματα της ελευθερίας της
έκφρασης, της ρητορικής μίσους και της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Ο βρετανός ακτιβιστής
Fiyaz Mughal επίσης εργάζεται για την οικοδόμηση κατανόησης και τον περιορισμό των
συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων. Ένα από τα προγράμματά του
ονομάζεται Tell MAMA (Πες το στη μαμά) και παροτρύνει σε καταγγελία περιστατικών
μίσους με θύματα Μουσουλμάνους. Θα συμμετάσχει σε στρογγυλό τραπέζι την τελευταία
ημέρα του Φόρουμ.
Ο βέλγος συγγραφέας Stefan Hermans με το έργο του επίσης απευθύνει έκκληση για
αλληλοκατανόηση μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών. Λίγο μετά τις τρομοκρατικές
επιθέσεις στις Βρυξέλλες τον Ιανουάριο, κάλεσε με άρθρο του να αποτραπεί ο εγκλεισμός
των Μουσουλμάνων σε “πνευματικό γκέτο”. Θα αναφερθεί στην ανάγκη ενσυναίσθησης
σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.
8. Ποιοι δημόσιοι λειτουργοί θα συμμετάσχουν;
Οι συνήγοροι του πολίτη διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στον αγώνα για την
εμπέδωση του κράτους δικαίου και τη δικαίωση των πολιτών των οποίων τα δικαιώματα
παραβιάζονται. Υπό την έννοια αυτή, συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους δημόσιους
λειτουργούς για το Φόρουμ. Η ευρωπαία διαμεσολαβήτρια Emily O'Reilly θα είναι μεταξύ
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των κεντρικών ομιλητών. Η ομιλία της θα συμπληρωθεί από τη συνήγορο του πολίτη της
Κροατίας, Lora Vidovic, η οποία θα συμμετάσχει σε χωριστό στρογγυλό τραπέζι με θέμα
την ενδυνάμωση των φορέων των δικαιωμάτων. Προσφάτως η επίσημη έκθεσή της
απορρίφθηκε από το κοινοβούλιο της Κροατίας –κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από
τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, η ίδια δεσμεύθηκε να μην εγκαταλείψει την κριτική της
προσέγγιση. Ο ολλανδός ομόλογός της Reinier van Zutphen, πεπειραμένος δικηγόρος
που ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι, θα μιλήσει για την “ηλεκτρονική διακυβέρνηση” σε
άλλη εκδήλωση του Φόρουμ.
Δύο ακόμη αξιωματούχοι που, λόγω θέσης, βρέθηκαν στην καρδιά της προσφυγικής κρίσης
θα συμμετάσχουν στο Φόρουμ –η Shams Asadi, επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της
Βιέννης, και η Marina Roncoroni, επίτροπος ενσωμάτωσης και μετανάστευσης της
περιφερειακής διοικητικής αρχής Steglitz-Zehlendorf του Βερολίνου. Πρόκειται για μια
μοναδική ευκαιρία να ακουστούν οι απόψεις των τοπικών αξιωματούχων που
αντιμετωπίζουν την καθημερινή πραγματικότητα της προσφυγικής κρίσης.
9. Ποιες πρωτοβουλίες θα παρουσιαστούν;
Οι τρεις θεματικές ενότητες του Φόρουμ ήδη έδωσαν έναυσμα σε έναν απίστευτο αριθμό
δημιουργικών προτάσεων. Κάθε μέρα, ομάδες ακτιβιστών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και
επιχειρήσεις θα εκθέτουν έργα τέχνης, εγκαταστάσεις, παρουσιάσεις και διαδραστικά
πολυμέσα. Μεταξύ αυτών, μια ομάδα παιδιών προσφύγων θα κάνουν προβολές ταινιών τις
οποίες έφτιαξαν τα ίδια για να καταγράψουν τη ζωή τους στον καταυλισμό Traiskirchen
στην Αυστρία. Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, μαθητές από τη Βιέννη συμμετέχουν σε έναν
διαγωνισμό παραγωγής ταινιών οι οποίες στρέφονται γύρω από τον άξονα "Βιέννη – Πόλη
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων". Οι ομάδες που θα προκριθούν θα προβάλλουν τις ταινίες
τους στο Φόρουμ.
Πάντα στο θέμα της προστασίας των προσφύγων, οι εμπνευστές του προγράμματος
"Σχολικό λεωφορείο" θα εξηγήσουν πώς ανέλαβαν να μετατρέψουν παλιά λεωφορεία σε
κινητά σχολεία που θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση των προσφύγων. Επίσης, ο
δημιουργός ενός "Οδηγού για τους Πρόσφυγες" που περιλαμβάνει συμβουλές για τα πάντα,
από το αν ουρούμε σε δημόσιο χώρο έως το αν χαμογελάμε σε αγνώστους, θα παρουσιάσει
τη δουλειά του.
Ως προς το ευρύτερο θέμα της άρσης των αποκλεισμών, ο καλλιτέχνης Robert Gabris θα
ζητήσει από τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ να αναλογιστούν την έννοια της “τύχης”. Ο
καθένας θα καταγράψει τις ιδέες του σε έναν τοίχο που θα μετατραπεί σε μια τοιχογραφία
ευχών. Αν κανείς πλησιάσει, κάθε ευχή γίνεται κατανοητή. Αν απομακρυνθεί, οι ευχές
παύουν να διακρίνονται. Μια άλλη μορφή τέχνης αντιπροσωπεύει η ισπανική ομάδα
"Κίνημα κατά της Μισαλλοδοξίας". Τα πρωτοποριακά προγράμματά της περιλαμβάνουν μια
μουσική συνεργασία καλλιτεχνών χιπ χοπ, με στίχους που αντικατοπτρίζουν το
αντιξενοφοβικό ήθος του κινήματος.
Το δίκτυο ευρωπαϊκών οργανώσεων βάσης των Ρομά διατρέχει και τις τρεις θεματικές
ενότητες του Φόρουμ. Το Δίκτυο θα παρουσιάσει την πλατφόρμα του για την αντιμετώπιση
του λεγόμενου αντιαθιγγανισμού. Η ιδέα είναι απλή, όπως και οι περισσότερες καλές ιδέες:
ενθαρρύνουν την κοινότητα των Ρομά να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να μοιράζεται με
άλλους στοιχεία του πολιτισμού της και ιστορίες ζωής. Η δικτυακή τους πύλη,
Romareact.org, λειτουργεί ως εικονικός τόπος συνάντησης.
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Με στόχο να γίνει πράξη η επιθυμία του Φόρουμ για απτά αποτελέσματα, προσκλήθηκαν
25 ειδικοί μηχανικοί υπολογιστών για να πάρουν μέρος σε έναν μαραθώνιο ανάπτυξης
λογισμικού (Hackathon). Θα ακούσουν τις ιδέες των συμμετεχόντων και θα αναπτύξουν
εφαρμογές που θα συμβάλλουν στην προώθηση και την εφαρμογή των θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Οι ειδικοί θα χωριστούν σε ομάδες και θα συναγωνιστούν μεταξύ τους για
την καλύτερη ιδέα.
Οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ θα είναι καλεσμένοι σε δεξίωση στο ξενοδοχείο Magdas, μια
επιχείρηση την οποία διαχειρίζονται κυρίως πρόσφυγες. Η λειτουργία του ξενοδοχείου
ξεκίνησε το 2015, στους χώρους ενός πρώην γηροκομείου, με μέρος της χρηματοδότησης
να γίνεται μέσω μιας εκστρατείας πληθοπορισμού. Το αποτέλεσμα είναι η κατεξοχήν
έμπρακτη έκφραση του ήθους του Φόρουμ –σχετίζομαι, σκέφτομαι, δρω.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας
(Media Team) του FRA:
Ηλ. ταχυδρομείο: media@fra.europa.eu / Tηλ.: +43 1 58030-650/642
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