ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ
Η Γενική ∆ιεύθυνση "∆ικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας" της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση "Ευρωπαϊκή Έκφραση" διοργανώνουν
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον Ευρωπαϊκό ∆ιαγωνισμό με θέμα Τη Μη
∆ιάκριση.
Αυτό που ζητείται από παιδιά και νέους από 12 έως 18 ετών είναι να δημιουργήσουν
μια αφίσα, η οποία θα παρουσιάζει την αρχή της μη διάκρισης στα 27 κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον ∆ιαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος νέοι μέχρι και
18 ετών. Οι συμμετέχοντες είναι δύο κατηγοριών με βάση την ηλικία τους: 12-14
ετών και 15-18 ετών. Πρέπει να σχηματίσουν ομάδες τουλάχιστον 4 ατόμων και να
δημιουργήσουν μια αφίσα (σχεδιάζοντας, ζωγραφίζοντας, κάνοντας κολάζ ή με όποιο
καλλιτεχνικό τρόπο αυτοί επιθυμούν) αρκεί να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους
συμμετοχής. Οι 6 νικήτριες ομάδες (3 από κάθε ηλικιακή κατηγορία) θα
προσκαλεστούν να παρακολουθήσουν την τελετή βράβευσης που θα διοργανωθεί
στην Αθήνα. Οι ομάδες αυτές θα περάσουν στη συνέχεια από δεύτερη επιτροπή και
θα διαγωνιστούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 6 ομάδες ( 3 από κάθε ηλικιακή
κατηγορία ) που θα αναδειχθούν από όλες τις ομάδες των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κερδίσουν ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες όπου θα έχουν την
δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τελετή βράβευσης μαζί με τον Φράνκο
Φραττίνι, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ξεναγηθούν στους
Ευρωπαϊκές Θεσμούς . Οι νικήτριες αφίσες θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Ευρωπαϊκές καμπάνιες κατά των διακρίσεων.
Οι
αιτήσεις
συμμετοχής
πρέπει
να
σταλούν
μέσω
e-mail
(www.evroneolea.eu/ellada@evroneolea.eu)
στα
γραφεία
της
Ευρωπαϊκής
Έκφρασης, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2007. Οι αφίσες πρέπει να σταλούν
ταχυδρομικά στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Έκφρασης ( Ομήρου 54, 106 70) το
αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2007.

Η φετινή χρονιά έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως η Ευρωπαϊκή
Χρονιά των ίσων ευκαιριών για όλους. Το να λες ΟΧΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ είναι
επιβεβαίωση της Βασικής Ευρωπαϊκής αξίας και κομμάτι μιας καθημερινής μάχης. Γι’
αυτό και θεωρούμε αυτήν την πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική, καθώς όλα τα
παιδιά πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι διακρίσεις δεν πρέπει να υφίστανται και
να προσπαθούν να προωθούν τη μη διάκριση με τον καλύτερο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.evroneolea.eu ή Ευρωπαϊκή Έκφραση
καθημερινά 9:00-17:00, 210-3643224 (Ράνια Παπασταυροπούλου)

