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Ogólnoeuropejski tydzień walki z rasizmem - dołącz do nas!
EFHR, 17 marca 2015, 14:43
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W dniach 14-22 marca, jak i co roku, organizacja
pozarządowa UNITED we współpracy z innymi
organizacjami pozarządowymi, organizacjami
społecznymi, szkołami oraz lokalnymi gminami
organizuje Ogólnoeuropejski tydzień walki z
rasizmem (European Action Week Against
Racism). UNITED proponuje mnóstwo sposobów
uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej kampanii
oraz poleca odwiedzenie strony internetowej
WeekAgainstRacism.eu, gdzie znaleźć można
więcej informacji o poprzednich kampaniach,
zasięgnąć inspiracji i włączyć się do działania.

Głównym celem tego wydarzenia jest upowszechnienie walki z rasizmem wśród szerszej społeczności oraz
popularyzacja różnorodności. UNITED przekonuje, że w tej akcji może wziąć udział każdy, bo nie wymaga to
dużych zdolności organizacyjnych, wieloletniego doświadczenia bądź dużych budżetów. Potrzebne są jedynie
chęć do działania i kreatywność.
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) od wielu lat czynnie wspiera działanie UNITED. W tym roku
wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów (International Student Association) oraz Amnesty
International (AI) EFHR zaprasza na konferencję, która odbędzie się 18 marca na Uniwersytecie M. Romera. 20
marca zapraszamy na kolejne organizowane przez EFHR wydarzenie, które będzie miało miejsce na Placu
Kudirki w Wilnie.
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Na Rossie więźniowie nie
zamieszkają
Ośrodek półotwarty dla więźniów w
wileńskiej dzielnicy Rossa nie
powstanie. Taka decyzja zapadła po spotkaniu ministra
sprawiedliwości Juozasa Bernatonisa...
Zbliża się 10 rocznica śmierci Jana Pawła II
Od 1 kwietnia - na wycieczkę po Wilnie pomarań...
W 2016 r. z Niemenczyna do Wilna - czteropasmówk...
Nowe władze Wilna. Komitet Kontroli dla AWPL
Prezydent Dalia Grybauskaitė w Borejkowszczyźnie
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POLACY NA LITWIE
Poniżej przedstawiamy program obu wydarzeń:
18 marca 2015 Uniwersytet Michała Romera w Wilnie
9:00 – 13:00 Budynek II, piętro III, ekspozycja, gry powiązane z rasizmem
13:30 – 16:50 Konferencja, Sala I-414
13:30 – Wprowadzenie oraz prezentacja Amnesty International, Lahcen Mehennaoui
14:00 – Różnorodność religijna, prodziekan Wydziału Prawa Regina Valutyte
14:30 – Przestępstwa na tle rasowym na Litwie. Litewskie Centrum Praw Człowieka, B. Sabatauskaite
15:00 – Czy Litwa jest krajem tolerancyjnym? Europejska Fundacja Praw Człowieka, M. Gryciuk, I. Vajda and E.
Baliko.
15:30 – Przerwa
15:40 – Warsztat
16:10 – Przerwa
16:20 – Warsztat
16:50 – Zakończenie konferencji

"Mickiewiczówka" z
wizytą u polskich
lotników
Uczniowie Gimnazjum im. A.
Mickiewicza w Wilnie, zdobywcy nagrody II stopnia w
zorganizowanym przez Wilnotekę I Festiwalu Humoru
Studniówkowego Wileń...
"Nie zapominajcie, że o Was pamiętamy...
Nie tylko olimpiada - konkurs "Pokochaj...
"Miejsca i ludzie" - wystawa Waldemara...
Ewelina Wołowiczewa mistrzynią olimpijską języka...
Olimpiada polonistyczna: rozprawki napisane, w...
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20 III 2015, 11 – 14h, Plac Kudirki w Wilnie
Przygotowaliśmy wiele ciekawych aktywności związanych z propagowaniem różnorodności. Między innymi
będziemy zapraszali do wspólnej dyskusji na temat praw człowieka na Litwie. Dla młodszych uczestników
przygotowaliśmy zabawy i quizy, które przybliżą im tematykę praw człowieka. Oprócz tego, będzie można
zapozować do zdjęcia w specjalnie przygotowanej ramce (m.in. z nadpisami “Jestem tolerancyjny”, “Patrzę na
człowieka, a nie na jego kolor”, “Nie oceniam po tym co widzę”), z której później powstanie kolaż dostępny na
stronie internetowej EFHR. W naszej akcji może wziąć udział każdy zainteresowany. O organizowanych przez
nas wydarzeniach z poprzednich lat więcej możesz poczytać tutaj.
Serdecznie zapraszamy!
UNITED for Intercultural Action – to europejska sieć walcząca z nacjonalizmem, rasizmem, faszyzmem, a także
wspierająca migrantów oraz uchodźców. UNITED skupia ponad 560 organizacji, dla których walka z rasizmem
oznacza nie tylko krytykę rasistowskich polityk na poziomie europejskim lub lokalnym, ale oznacza także
przeciwdziałanie rasizmowi i rasistowskim stereotypom w naszym własnym otoczeniu i w naszych własnych
umysłach. Więcej szukaj na www.unitedagainstracism.org.
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Grybauskaitė na liście
agentów KGB - sprawka
hakerów
Po ataku hakerów na portal
Litewskiego Centrum Badań Ludobójstwa i Oporu na
liście osób, które współpracowały z KGB, pojawiło się
nazwisko prezydent Litwy...
Departament Bezpieczeństwa Państwa zwraca uwagę...
Złote Krzyże Sceny dla litewskich twórców...
Komisja Europejska ma pretensje wobec Litwy w...
Litewski parlament ratyfikował umowę w sprawie...
Uspaskich bez immunitetu
Więcej
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ZA MIEDZĄ

Z Wileńszczyzny na
studia do Suwałk
Matury coraz bliżej, a co dalej?
Najlepiej oczywiście zacząć studia.
Mimo że uczelni na Litwie nie brakuje, a na wielu
kierunkach zaczyna brakować student...
Orędzie Warlikowskiego na Międzynarodowy Dzień...
Obława Augustowska - po 70 latach nadal...
"Bądźmy razem" - s. Michaela Rak...
Nie żyje Bożena Rafalska
"Rajd Dragonów" przez kraje bałtyckie,...
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Poszukujemy pracownika
Komentarz: *

szklarnia\produkcja\szkółka roślin
SOWNO 73-110 Stargard Szczeciński okolice
SZCZECINA - 30km Berlin 140
Biotrop Ogrodnictwo in vitro
Europejska Fundacja Praw Człowieka poszukuje...
darmowa telewizja online bez limitow
Zatrudnię opiekunkę lub opiekuna seniorów - praca...
Wynajmuje 9 osobowy bus Opel Vivaro
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Zachowaj

Podgląd

OSTATNIO KOMENTOWANE
Zadna "anexja" Krymu,...
01.04.2015 - 12:58
Mordy stalinowskie pewnie
01.04.2015 - 10:29
Oświadczenie szefowej
01.04.2015 - 09:47
Nielegalna aneksja Krymu
01.04.2015 - 09:43
Nielegalna aneksja Krymu
01.04.2015 - 09:43

Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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