Just & Safer Cities for All
Projekt
Prewencja i zwalczanie aktów przemocy motywowanej
dyskryminacją w Europie

W ostatnich latach w Europie niepokojąco wzrosła liczba aktów przemocy motywowanej
dyskryminacją, w tym incydentów o charakterze mowy nienawiści. To zjawisko stojące
w sprzeczności z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi rzeczywiste
zagrożenie dla demokracji.
Mimo że rasistowskie, ksenofobiczne, homofobiczne zachowania są oficjalnie uznane
za przestępstwa w większości państw członkowskich Unii Europejskiej, nadal mają
miejsce stanowiąc zagrożenie dla spójności społecznej i bezpieczeństwa obywateli.
Dlatego też dla zwalczania tego problemu, poza reakcjami prawnokarnymi, należy
wzmocnić środki prewencyjne.
Lokalne władze, z uwagi na ich bliskość do obywateli, mogą odgrywać szczególnie
ważną rolę w działaniach prewencyjnych i podnoszeniu świadomości, a tym samym
przyczyniać się do kreowania atmosfery, w której dyskryminacja, mowa nienawiści i
przemoc nie są akceptowane.
Dlatego też Europejskie Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European
Forum for Urban Security, Efus) opracowało w partnerstwie z ośmioma europejskimi
partnerami projekt „Just & Safer Cities for All”, który ma za zadanie zwiększyć
świadomość lokalnych władz w zakresie prewencji i zwalczania aktów przemocy
motywowanej nienawiścią i zaproponować rozwiązania, które mogą być wdrożone na
poziomie lokalnym.
Mając na uwadze te cele ogłoszono konkurs (call for practices), który ma pomóc w
zbudowaniu banku dobrych praktyk w oparciu o innowacyjne inicjatywy podejmowane
na poziomie lokalnym. Spośród zgłoszonych praktyk do Podręcznika Dobrych Praktyk
zostanie wybranych pięćdziesiąt. Sam podręcznik zostanie upowszechniony w Europie
w celu promowania lokalnych aktywności i zachęcania władz lokalnych do działania.

Odpowiedz na zaproszenie do budowania
banku dobrych praktyk. Spraw, że Twoje
działania będą znane w Europie. Wnieś
swój wkład w zwalczanie aktów przemocy
motywowanej dyskryminacją!

Jakich rodzajów praktyk szukamy?
Poszukiwane są praktyki, które pozytywnie wpływają na aktywność na poziomie
lokalnym i można je zaliczyć do co najmniej jednej z następujących kategorii:
>Prewencja: praktyki mają na celu zapobieganie przemocy motywowanej
dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją w stosunku do osób słabszych,
mniejszości.
>Podniesienie poziomu świadomości: praktyki ogniskują się wokół
edukacji oraz zmiany postaw i przekonań obywateli, a także lokalnych władz.
Ich nadrzędnym celem jest promowanie wielokulturowości oraz integracji w
społecznościach lokalnych w imię zwalczania aktów przemocy motywowanej
dyskryminacją.
>Represje/ sankcje: środki, które nakierowane są na zniechęcanie do zachowań
dyskryminujących, w tym np. sankcje edukacyjne, prace społeczne, kary/ sankcje
administracyjne oraz rozwiązania prawne podejmowane na poziomie lokalnym.
Praktyki muszą się koncentrować na zapobieganiu i zwalczaniu przemocy i mowy
nienawiści motywowanej przez:
> Rasizm i ksenofobię
> Homofobię
> Seksizm
> Wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność
> Nierówności społeczne
> Wszystkie pozostałe formy przemocy motywowanej dyskryminacją

Kto może odpowiedzieć na zaproszenie do budowania banku
dobrych praktyk?
Następujące podmioty europejskie są uprawnione do zgłoszenia praktyki:
> lokalne władze
> inne lokalne jednostki i podmioty, jak np. prowincje, regiony, województwa,
powiaty, obszary metropolitarne
> media
> organizacje pozarządowe
> prywatne organizacje współpracujące z lokalnymi władzami
> władze/ organy/ instytucje państwowe współpracujące z lokalnymi aktorami

Jak zgłosić dobrą praktykę?
Wejdź na stronę www.efus.eu. Znajdziesz tam formularz dobrej praktyki do
wypełnienia. Możesz zgłosić dobrą praktykę w języku francuskim, angielskim,
hiszpańskim, włoskim, niemieckim lub polskim.
Termin nadsyłania aplikacji upływa 11 LISTOPADA 2016, 00:00 CET.
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