
 
 

Το ENNHRI διοργανώνει την ετήσια διάσκεψή του με θέμα τους Υπερασπιστές των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη 

 

Δελτίο Τύπου  

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2018 

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Θεσμών για την προώθηση και προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI) διοργανώνει την ετήσια διάσκεψή του στις 25 

Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα (Ελλάδα). Θα συγκεντρώσει πάνω από 100 από τους 

κυριότερους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, για να συζητήσουν πώς οι Εθνικοί Θεσμοί για την προώθηση και 

προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ) μπορούν να υποστηρίξουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τη δημοκρατία και τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων.  

Το συγκεκριμένο θέμα ανακύπτει σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει 

διάφορες απειλές κατά των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του Κράτους δικαίου, όπως οι 

νομοθετικές προβλέψεις που περιορίζουν τη χρηματοδότηση και τις δραστηριότητες των 

οργανώσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου, η εκτέλεση δημοσιογράφων, οι προσβολές 

της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και η παρακώλυση της δικαστικής ανεξαρτησίας. 

«Οι ΕΘΑΔ διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο για την προώθηση και προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου παρακολουθώντας την εφαρμογή τους, συμβουλεύοντας το 

Κράτος και προωθώντας μια κουλτούρα δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, είμαστε εδώ για να 

βοηθήσουμε να γεφυρωθεί το κενό ανάμεσα στις υποσχέσεις του Κράτους για τα δικαιώματα 

του ανθρώπου και την πραγματικότητα», δηλώνει η Πρόεδρος του ENNHRI, Lora Vidović. 

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, είμαι σίγουρη ότι η ετήσια διάσκεψη θα είναι μια 

σπουδαία ευκαιρία για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των ΕΘΑΔ, να συνεργαστούν προς το σκοπό της 

ανάπτυξης συγκεκριμένων τρόπων υποστήριξης των Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων», προσθέτει η Πρόεδρος του ENNHRI. 

Μεταξύ των συμμετεχόντων συγκαταλέγονται ευρωπαϊκοί ΕΘΑΔ, άλλοι Υπερασπιστές των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, φορείς της Κοινωνίας των πολιτών, καθώς επίσης και 

εκπρόσωποι του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα  Δικαιώματα του Ανθρώπου του 

ΟΗΕ, του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΟΗΕ, του Γραφείου για τους Δημοκρατικούς 

Θεσμούς και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη, του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. 

Η διάσκεψη θα φιλοξενήσει υψηλού επιπέδου ομάδες συζήτησης και διαδραστικές 

συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με σκοπό τον ανοιχτό διάλογο και την αντιπαράθεση, 

παρέχοντας μια ευκαιρία αποτίμησης των απειλών που αντιμετωπίζουν οι ΕΘΑΔ και άλλοι 
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Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και των βέλτιστων πρακτικών στην 

ευρύτερη περιοχή.  

Με το τρέχον έτος να σηματοδοτεί την εικοστή επέτειο από την Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους 

Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη 

Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, είναι η πλέον ιδανική περίσταση για να γίνει ευρύτερα γνωστός ο ρόλος των 

ΕΘΑΔ ως Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ως υποστηρικτών άλλων 

Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Η εκδήλωση βασίζεται στη 13
η
 Διεθνή Συνάντηση Εθνικών Θεσμών για την προώθηση και 

προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ) που διοργανώθηκε την προηγούμενη 

εβδομάδα στο Μαρακές (Μαρόκο) από την Παγκόσμια Συμμαχία των Εθνικών Θεσμών για 

την προώθηση και προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (GANHRI) και είχε ως 

αποτέλεσμα την υιοθέτηση της Διακήρυξης του Μαρακές σχετικά με τη δέσμευση των 

ΕΘΑΔ να προωθούν και να προστατεύουν τα δικαιώματα των Υπερασπιστών των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

Ενημερωτική σημείωση: 

 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Θεσμών για την προώθηση και προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI) συγκεντρώνει πάνω από 40 ΕΘΑΔ από τον ευρύτερο 

ευρωπαϊκό χώρο. 

 Οι ΕΘΑΔ είναι ανεξάρτητοι θεσμοί με συνταγματική ή νομοθετική εντολή να 

προωθούν και να προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων 

Συνηγόρων του Πολίτη, Επιτροπών και Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

 Στόχος του ENNHRI είναι να ενισχύσει την προώθηση και προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, επιτρέποντας στους ΕΘΑΔ να 

συνεργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με τα δικαιώματα του ανθρώπου και 

υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους.  

 

Ακολουθήστε τη διάσκεψη στο Twitter με το hashtag #ENNHRI2018. 

Κατεβάστε τη νέα δημοσίευση του ENNHRI – National Human Rights Institutions and Human Rights 

Defenders: Enabling human rights and democratic space in Europe 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση εδώ  ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία 

του ΕΔΕΘΑΔ: 

 Email: info@ENNHRI.org 

 Τηλ: +32 (0) 2212 3175 

 Ιστοσελίδα: http://www.ennhri.org/ 

 Twitter: @ennhri 
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