ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η ρητορική μίσους και η διχαστική ρητορική...
ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΙΣΟΥΣ

Το να μεγαλοποιούνται διαφορές ανάμεσα στους
ανθρώπους θέτει κάποιες κοινωνικές ομάδες σε θέση
αποδιοπομπαίου τράγου για διάφορα κοινωνικά
προβλήματα. Αυτό υπονομεύει την εύρεση ειλικρινών
λύσεων σε πραγματικά προβλήματα, απειλώντας όχι
μόνο τη ψυχική και σωματική υγεία των θυμάτων, αλλά
και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό δημιουργεί χώρο για την εξάπλωση
της μισσαλοδοξίας και της διακριτικής
μεταχείρισης, το οποίο οδηγεί κατά κανόνα
σε βία.

Σταθερά, αυτό συμβαίνει εις βάρος αυτών που
βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση σε κάθε πληθυσμό άνθρωποι που περιθωριοποιούνται και αποκλείονται
εξαιτίας της προέλευσης, της φυλής, της εθνικότητας,
της θρησκείας, της ηλικίας, της αναπηρίας, του
σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου,
της έκφρασης φύλου, των χαρακτηριστικών φύλου, ή της
μεταναστευτικής τους κατάστασης

Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019 θα
λάβουν χώρα σε μια περίοδο αβεβαιότητας
για τη δημοκρατία μας, με μηνύματα μίσους
και διχαστικότητας να διαχέονται στην
πολιτική σκηνή όλης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ΟΙ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΤΟ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΗΚΟΝ
ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Οι Πολιτικοί, τα ΜΜΕ και κάθε άτομο που
έχει δημόσιο λόγο έχουν ιδιαίτερη ευθύνη
όχι μόνο να αποφεύγουν την ενίσχυση του
φαινομένου, αλλά να το πολεμάνε ενεργά.

ΓΙΝΕ
ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις καλούν τα υποψήφια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ομάδες
τους, τα μέλη των κομμάτων τους όπως και τα ΜΜΕ να δεσμευτούν στην προώθηση της ενίσχυσης των
δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη, και να προωθήσουν την συμπεριληπτικότητα και την
κατανόηση. Αυτό περιλαμβάνει:

Άρνηση έκδοσης, προβολής ή υποστήριξης κάθε
προωθητικού υλικού ή δήλωσης που μπορεί να
προκαλέσει διακριτική μεταχείριση, προκαταλήψεις
ή μίσος με βάση οποιοδήποτε χαρακτηριστικό

Χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας ώστε να
αποφευχθεί η δημιουργία προκαταλήψεων ή
στιγματισμού
Συνεισφορά σε συζητήσεις γύρω από τα
προβλήματα που βιώνουν οι περιθωριοποιημένες
κοινωνικές ομάδες με υπεύθυνο τρόπο, που θα
σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των
μελών αυτών των κοινοτήτων
Άρνηση έκδοσης, προβολής η υποστήριξης κάθε
προωθητικού υλικού ή δήλωσης που παροτρύνει
εχθρότητα ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες,
συμπεριλαμβανομένης
και
της
εχθρότητας
ανάμεσα σε κοινότητες μειονότητας
Να τίθενται προ των ευθυνών τους όσα άτομα
εμπλέκονται ενεργά ή ενθαρρύνουν τη διασπορά
μίσους

