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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

Τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου, 

μιας μονάδας παρακολούθησης και μιας 

τηλεφωνικής εφαρμογής με στόχο την 

καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους 

συντονίζει, με ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του έργου 

C.O.N.T.A.C.T (Creating an Online 

Network, monitoring Team and phone 

App to Counter hate crime Tactics), το 

Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων 

Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Πρόκειται για ένα εκ των τεσσάρων προγραμμάτων που επιλέχθηκαν και έτυχαν χρηματοδότησης από τη 

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καλοκαίρι του 2015. Το C.O.N.T.A.C.T, είναι ένα 

διετές πρόγραμμα που άρχισε να υλοποιείται στα μέσα Οκτωβρίου 2015, υπό τον Συντονισμό της 

Aναπληρώτριας Καθηγήτριας, Fabienne Baider. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 

€701.000, εκ των οποίων τα €560.880, έχουν χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το έργο αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ πέντε ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επτά μη κυβερνητικών 

οργανώσεων (ΜΚΟ) από 10 διαφορετικές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, 

Πολωνία, Λιθουανία, Ρουμανία, Ελλάδα και Κύπρο). Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η συμβολή του 

Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και της Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς συμμετέχουν ενεργά στην 

υλοποίηση του παρόντος προγράμματος.  

Το C.O.N.T.A.C.T έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να βελτιώσει την παρακολούθηση και καταγραφή των 

εγκλημάτων μίσους (όπως συμβαίνουν στην πραγματική ζωή) και των ομιλιών μίσους στο διαδίκτυο, μέσω 
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της ανάλυσής τους, καθώς και να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς και το κοινό 

για το τι είναι έγκλημα μίσους, πώς μπορεί να αποτραπεί και πώς μπορεί κανείς να το καταγγείλει.  

Έρευνες καταδεικνύουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ορισμοί των εγκλημάτων μίσους διαφέρουν από χώρα 

σε χώρα και ότι τα εγκλήματα μίσους δεν αντιμετωπίζονται ως σοβαρά αδικήματα, με αποτέλεσμα να 

σημειώνεται σοβαρό πρόβλημα ελλιπούς αναφοράς των εγκλημάτων αυτών. Παρατηρείται επίσης αύξηση 

περιστατικών μίσους κυρίως διαδικτυακά στις περισσότερες χώρες, καθώς και ανοδική τάση στην Ευρώπη 

των εξτρεμιστικών πολιτικών κόμματων και ομάδων, που κάνουν χρήση της ρητορικής του μίσους εις βάρος 

συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων. Συνδυάζει βασική έρευνα, όπως ανάλυση λόγου, καθώς και 

εφαρμόσιμες δράσεις, όπως επιμόρφωση και ανάπτυξη σχετικών γνωστικών αντικειμένων. Στο πλαίσιο αυτό 

θα αναπτυχθεί ένας Δικτυακός Τόπος, μια μονάδα παρακολούθησης και μια τηλεφωνική εφαρμογή. Τα 

εργαλεία αυτά θα συνδέονται απευθείας με την ιστοσελίδα του έργου http://reporthate.eu/  για την πάταξη 

των εγκλημάτων και περιστατικών μίσους. Οι κύριες ομάδες - στόχοι είναι : οι νέοι, τα ΜΜΕ, και οι φορείς 

επιβολής του νόμου.  

Το έργο θα ολοκληρωθεί με ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, τον Ιούνιο το 2017. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://reporthate.eu/ 

 

Τέλος ανακοίνωσης 
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