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                Do the human right thing  
Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα  

των Προσφύγων 

 
 
Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας υλοποίησης του νέου έργου “Do the 
human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων” είναι 
γεγονός! Το έργο, με φορέα υλοποίησης  το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 
(ΕΣΠ) και εταίρους το Κέντρο Διοτίμα, την International Rescue Committee Hellas (IRC) 
και την Popaganda,  υλοποιείται την περίοδο Ιούλιος 2021-Ιούνιος 2022, στο πλαίσιο 
του προγράμματος Active citizens fund. 
 
Σκοπός του είναι η συνηγορία για την ένταξη των προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών 
διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία, μέσα από ένα πλέγμα πολυεπίπεδων 
δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης. 
 
Μέσω του προγράμματος, οι εταίροι θα καταγράψουν την τρέχουσα κατάσταση σχετικά 
με την πρόσβασή στη στέγαση, την υγεία και την απασχόληση αλλά και τυχόν 
παραβιάσεις των τριών αυτών θεμελιωδών, για την αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση, 
δικαιωμάτων. Παράλληλα θα προταθούν προτάσεις πολιτικής σε φορείς λήψης 
αποφάσεων στην Ελλάδα και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.  
 
Το ευρύ κοινό θα ενημερώνεται τακτικά για όλες τις δράσεις συνηγορίας μέσω ψηφιακής 
καμπάνιας ευαισθητοποίησης, άρθρων  στην Popaganda αλλά και σε άλλα ΜΜΕ 
πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας. Ειδικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις θα 
απευθύνονται στους/τις πρόσφυγες/ισσες και αιτούντες/σες άσυλο, ενώ θα δοθεί 
προτεραιότητα ώστε να ακουστεί η δική τους φωνή. Τέλος, φοιτήτριες/τές 
δημοσιογραφίας και δημόσιοι λειτουργοί θα ενημερωθούν για ζητήματα ανθρωπίνων  
δικαιωμάτων με έμφαση στους τρεις άξονες του προγράμματος. 
 
Με όραμα έναν κόσμο που όλοι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, 
ευελπιστούμε ότι με το «Do the human right thing» θα βάλουμε ένα λιθαράκι πιο κοντά 
στο στόχο μας. 
 
Το έργο “Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των 
Προσφύγων” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με  φορέα 
υλοποίησης το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και εταίρους το Κέντρο 
Διοτίμα, την International Rescue Committee Hellas (IRC) και την Popaganda. 
 
Το πρόγραμμα Active Citizens Fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, 
το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA 
Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας 
της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των 
δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 
στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης 

http://www.gcr.gr/
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του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το 
Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr  
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