Αθήνα, 8 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Συμμετοχή των ανηλίκων φιλοξενουμένων του Κ.Φ.Α.Α. Aθήνας στον
περίπατο κατά των διακρίσεων και επίσκεψη στην έκθεση «Βάλτους Χ - Ο Μαύρος
Χάρτης της Αθήνας»

Οι ανήλικοι που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας,
που λειτουργεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ένωσαν τις «φωνές» τους με εκείνες άλλων
συνανθρώπων τους, δίνοντας το παρόν στον περίπατο κατά του ρατσισμού, που
διοργανώθηκε από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών στις 21 Μαρτίου 2019, που έχει
ορισθεί ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Εξάλειψης των Φυλετικών Διακρίσεων.
Έχοντας ως στόχο να δώσουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα για την καταπολέμηση κάθε
μορφής ρατσισμού και εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι ανήλικοι
φιλοξενούμενοι του Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας δέχτηκαν με μεγάλη προθυμία την πρόταση της
εκπαιδευτικού να συμμετάσχουν στον συγκεκριμένο περίπατο, ο οποίος αξίζει να
σημειωθεί ότι διοργανώνεται για 5η συνεχή χρονιά στην πόλη. Με σημείο εκκίνησης το
μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και επαγγελματίες του Κέντρου
Φιλοξενίας Ανηλίκων Αθήνας περπάτησαν ως τα Προπύλαια, όπου έγινε και η απονομή
του επάθλου ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - Τζανέτος Αντύπας.
Μετά το πέρας της πορείας, οι ανήλικοι κατευθύνθηκαν προς την Τεχνόπολη, με σκοπό να
επισκεφτούν και την έκθεση «Βάλτους Χ - Ο Μαύρος Χάρτης της Αθήνας». Πρόκειται για
μια καμπάνια, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να εντοπίσει μέσα στην πόλη και να
αναδείξει την αφανή εγκληματικότητα που συνδέεται με τις ρατσιστικές επιθέσεις στο
δημόσιο χώρο.

Ειδικότερα, ένα αυτοκόλλητο με τυπωμένο το QR
Code κάθε επίθεσης είναι κολλημένο στο σημείο
όπου έλαβε χώρα. Αρκεί ένα σκανάρισμα με το
κινητό, για να οδηγηθεί ο επισκέπτης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της επίθεσης, όπου υπάρχει
η αναλυτική περιγραφή της, η ίδια η εικόνα της.
Οι ανήλικοι έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό για τη
συγκεκριμένη καμπάνια, η οποία εντάσσει με τον
πλέον σύγχρονο τρόπο την τεχνολογία στην
υπηρεσία της σφαίρας των δικαιωμάτων και αμέσως χρησιμοποίησαν τα κινητά τους
προκειμένου να «ανακαλύψουν» την τοπογραφία της ρατσιστικής βίας και κατ’ επέκταση
την επικινδυνότητα αυτής.
Επιστρέφοντας στο Κέντρο Φιλοξενίας κόλλησαν σε διάφορα σημεία το αυτοκόλλητο της
καμπάνιας, συνεισφέροντας με το δικό τους τρόπο στην εδραίωση του ανθρωπισμού και
της ανεκτικότητας έναντι των διακρίσεων και του μίσους.

***

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του
Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, από το Εθνικό
Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξη, 2014-2020

