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Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς
τα μέλη της ΕΣΗΕΑ στο πλαίσιο της εκστρατείας της για την
καταπολέμηση του ρατσισμού:
«Προς: Τα μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων
Αθηνών
Αίτημα συνδρομής στην εκστρατεία της Υ.Α. για την καταπολέμηση
του ρατσισμού
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) είναι ένας
διεθνής οργανισμός που παρέχει προστασία στους πρόσφυγες ανά
τον κόσμο, βοηθώντας από την ίδρυσή του πάνω από 50
εκατομμύρια ανθρώπους να ξαναρχίσουν τη ζωή τους. Το Γραφείο
της Υ.Α. στην Ελλάδα, πέρα από τις προσπάθειές του για να
διασφαλίσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, την
προστασία των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και όλων των
ατόμων που εμπίπτουν στην εντολή της Ύπατης Αρμοστείας,
συντονίζει δράσεις και εκστρατείες για την ενημέρωση της
κοινής γνώμης γύρω από το προσφυγικό ζήτημα, με στόχο τη
δημιουργία κλίματος αλληλεγγύης, σεβασμού και αρμονικής
συνύπαρξης.
Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, η Ύπατη Αρμοστεία παρατηρεί
τον τελευταίο καιρό με ανησυχία την επικίνδυνη αύξηση των
κρουσμάτων ρατσιστικής βίας κατά αλλοδαπών, με μόνο κριτήριο
το χρώμα ή την καταγωγή τους. Θύματα είναι μετανάστες «χωρίς
χαρτιά», νόμιμοι μετανάστες που ζουν πολλά χρόνια στη χώρα,

αλλά και αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Συχνά, ανάμεσά τους
βρίσκονται γυναίκες και παιδιά. Θύματα, όμως, είναι και
Έλληνες πολίτες, που βλέπουν τη ζωή τους να υποβαθμίζεται από
τη βία και το φόβο.
Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
στην Ελλάδα, θέλοντας να αντιδράσει στην επικίνδυνη αυτή
κατάσταση, ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2011 μια εκστρατεία με
κεντρικό μήνυμα «Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!»
Στόχος της Εκστρατείας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση
για το πρόβλημα, καθώς και η συνδιαμόρφωση προτάσεων για την
αντιμετώπισή του.
Στον πυρήνα της Εκστρατείας βρίσκεται η διαδικτυακή πλατφόρμα
1againstracism.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε επώνυμα άρθρα και
συνεντεύξεις, να συμβουλευτείτε πρωτότυπες έρευνες για το
ρατσισμό, να παρακολουθήσετε σχετικά βίντεο και φωτογραφίες,
καθώς και να διαβάσετε μαρτυρίες ανθρώπων που ήρθαν σε άμεση
επαφή με το φαινόμενο του ρατσισμού και της ρατσιστικής βίας.
Παράλληλα, η πλατφόρμα παρακολουθεί όλη την επικαιρότητα για
το ρατσισμό, όπως αυτή καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης.
Το Γραφείο της Υ.Α. θα ήθελε να σας προσκαλέσει να
υποστηρίξετε και εσείς την Εκστρατεία κατά του ρατσισμού ,
καθώς θεωρούμε πως τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει μεγάλη
ανάγκη να ακουστούν ξεκάθαρα μηνύματα εναντίον του. Μπορείτε
να συμβάλετε στην προσπάθειά μας στέλνοντας ένα κείμενο, ένα
βίντεο, ένα σχόλιο ή μια δική σας μαρτυρία, χωρίς να υπάρχει
περιορισμός ως προς την έκτασή τους. Μπορείτε να διαδώσετε το
μήνυμα της εκστρατείας μέσω των λογαριασμών σας στα social
media ή να βάλετε το banner της (το οποίο θα βρείτε στη
διεύθυνση 1 againstracism . gr ) στην ιστοσελίδα ή το blog
σας. Εφόσον μας στείλετε μία φωτογραφία (προαιρετικά) και τον
τίτλο σας, θα καταχωρηθείτε με αυτό τον τρόπο στους
υποστηρικτές του έργου του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.
Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκλησή μας και

είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο και την προσοχή
σας.
Με εκτίμηση,
Καίτη Κεχαγιόγλου
Υπεύθυνη Τομέα Ενημέρωσης»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

