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Kovo 18 d. Amnesty International (AI), MRU Tarptautinių
studentų asociacijos (International Student Association)
ir Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) atstovai surengė
konferenciją, mininčią Europos savaitę prieš rasizmą.
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EFHR džiaugiasi galėdamas pranešti apie labai sėkmingą
Europos savaitės prieš rasizmą paminėjimą Mykolo
Romerio universitete. Surengtos konferencijos metu
dalyviams buvo pristatyta AI ir EFHR veikla. Šių organizacijų
atstovai pasidalijo savo įžvalgomis apie žmogaus teisių situaciją Lietuvoje. Publika buvo supažindinta su jau 4
metus EFHR organizuojama kampanija prieš neapykantos kurstymą elektroninėje erdvėje. MRU Teisės fakulteto
prodekanė, Regina Valutytė kalbėjo apie religinę diskriminaciją.
Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro atstovė, pristatė pranešimą apie Neapykantos
nusikaltimus Lietuvoje. Centro atstovė kalbėjo apie nepranešamų policijai nusikaltimų problemą (ypač prieš
Romų tautybės ir iš Afrikos atvykusius asmenis) bei pristatė realius užregistruotų nusikaltimų skaičius.
Konferencijos dalyviai taip pat turėjo galimybę pamatyti, Lietuvos žmogaus teisių centro sukurtą, socialinę
reklamą prieš rasizmą, diskriminaciją ir neapykantos kalbą internete ir žiniasklaidoje. Renginio nuotraukas gali
pamatyti čia.
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EFHR, laukdama kitų kartų, norėtų padėkoti partneriams – AI ir Tarptautinių studentų asociacijai – už puikų
bendradarbiavimą.
EFHR kviečia visus į dar vieną fondo organizuojamą renginį, minintį Europos savaitę prieš rasizmą, kuris vyks
kovo 20 d., nuo 11 iki 14 val. V. Kudirkos aikštėje. EFHR paruošė daug įdomių žaidimų, viktorinų, bei pozavimą
nuotraukoms su specialiai paruoštais rėmeliais su užrašu „I am tolerant“, „I look at the man, not his color“, „I do
not judge by what I see“. Apdovanotas bus kiekvienas prisijungęs prie diskusijos apie žmogaus teises.
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Prieš pasaulinę AIDS dieną – nemokamų ŽIV tyrimų savaitė
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Įveskite trūkstamą skaičių (ne žodį)
× keturi = dvidešimt aštuoni
1.Leidžiami tik straipsnio temą atitinkantys komentarai.
2.Draudžiami įžeidžiantys ir nekorektiški komentarai.
3.Primygtinai siūlome naudoti lietuvišką raidyną ir laikytis gramatikos taisyklių.
4.Administracija pasilieka teisę šalinti taisyklių neatitinkančius komentarus arba jų dalį.
5.Už komentarų turinį atsako tik jų autoriai.
6. Ginčytis su administracija dėl šių taisyklių taikymo yra beprasmiška. Pastabos ir pageidavimai priimami
el.paštu admin@krastonaujienos.lt
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