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АНТИ
ДИСКРИМІНАЦІЯ
У КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Республіка Молдова, Україна, Вірменія та Грузія

Кишинів / Республіка Молдова, 5-11 вересня 2016

Організатор

Mолдова-Інститут Лейпциг / Moldova-Institut Leipzig (MIL) у співпраці
з факультетом історії та філософії державного університету Молдови
(USM) організовує цього року вшосте семінар у рамках програми
Німецької служби академічних обмінів (DAAD) «Запобігання конфліктам
у Південно-Кавказькому регіоні / Центральній Азії та Молдові»

Лого

Учасники

Проект спрямований на німецьких, молдовських, українських,
вірменських і грузинських студентів, докторантів і молодих вчених,
гуманітарних та соціальних наукових спеціальностей, а також
журналістики.

Цілі та проблематика

Проект має на меті, за допомогою релевантної теми сприяти
зміцненню плюралізму та обміну ідеями між представниками НУО з
України, Республіки Молдова та Грузії. Суттєвою метою цього проекту
є підтримка передачі знань та діалогу про права людини, а також
стимулювання усвідомлення антидискримінації у згаданих країнах.
У рамках створеного у 2009 р. Східного партнерства парламентами в
Києві, Кишиневі та Тбілісі були прийняті закони, які стали передумовою
для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Закон про антидискримінацію
викликав при цьому численні протести в суспільстві. Дискусії минулих
років в Україні, Республіці Молдова і Грузії показали, що питання
реалізації даного закону є дуже спірним, наприклад яким чином і за
яких умов можливе його втілення в життя.
Гострий тон в сучасній політичній полеміці в усіх 3 країнах вказує на
наявність істотних численних відмінностей при сприйнятті цінностей та
інтерпретації комплексних юридичних і соціально-політичних понять.

Постановка питання

Противникам європейської інтеграції в згаданих країнах дійсно дуже
легко вдається змішувати поняття необхідних правових змін з поняттям
цінностей. У результаті їх уявлень зближення з ЄС можливо нібито
тільки з відмовою від місцевих традиційних цінностей. Основною метою
критики є при цьому в згаданій області заборона на дискримінацію за
статтю і сексуальною орієнтацією. Європа представляється при цьому
як все більше "безбожна" і вільна від цінностей громадська конструкція,
яка не має ніякого істотного фундаменту, крім лібералізму..
В рамках проекту повинні обговорюватися наступні питання:
• Як суспільство ставиться до дискримінації?
• Яку роль відіграє закон про антидискримінацію в актуальній
політичній дискусії? У чому полягає важливість цього закону в
національно-суспільному контексті?
• Де знаходяться найважчі проблеми в даний час у зв'язку з
дискримінацією?
• Як представляються журналістами біженці, члени етнічних і
сексуальних меншин і люди з інвалідністю?
• Який внесок можуть зробити національні уряди в інтеграцію етнічних
меншин?
• Які можливості для дії мають в області антидискримінації існуючі
НУО? Як можливо здійснити ефективний захист від дискримінації?

Форми роботи

У рамках семінару передбачені доповіді, відвідування міжнародних
організацій, урядових установ і НУО, а також зустрічі в Комраті та
Тирасполі і екскурсії.

Фінансування

Організатори беруть на себе всі витрати, пов'язані з проживанням, 3-х
разовим харчуванням, транспортом і екскурсіями.

Заявка на участь

Повна заявка на участь містить наступні документи:
• Резюме без пропусків у табличній формі
• Мотиваційний лист (1 стор.)
• Вказівка про володіння німецькою мовою (не обов'язково, але дає
перевагу)

Останній термін подачі заявки 7 червня 2016 р.
Заявки надсилати за адресою: moldova@uni-leipzig.de
Ми будемо раді Вашим заявкам!

