Evenimente organizate de IRDO în anul 2015 având ca tematică nediscriminarea















Lansarea Campaniei de eliminare a tuturor formelor de discriminare rasială, a
săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului, organizată de Institutul
Român pentru Drepturile Omului cu sprijinul Reţelei United for Intercultural
Action.
În cadrul Campaniei de eliminare a tuturor formelor de discriminare rasială, a
săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului, a avut loc masa rotundă cu
tema „Uniţi pentru diversitate”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului în parteneriat cu catedra UNESCO pentru pace, democraţie şi toleranţă a
Universităţii de Nord, Baia Mare, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România,
Institutul de Drept de Expresie şi de Inspiraţie franceză - IDEF şi Asociaţia Clubul
de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”.
Cu ocazia Săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului şi a Zilei
internaţionale a fericirii, a avut loc Simpozionul cu tema „Diferenţa face
fericirea”, organizat de Fundaţia Adolescenţa din Ploieşti şi Institutul Român
pentru Drepturile Omului în colaborare cu Universitatea de Petrol şi Gaze din
Ploieşti, Colegiul Jean Monnet.
Concurs de desene cu tema „Numai în întuneric suntem la fel?”, organizat în
cadrul manifestărilor dedicate Săptămânii Europene de Acţiune Împotriva
Rasismului de Fundaţia Adolescenţa, Casa Corpului Didactic Prahova, Colegiul
Naţional „Jean Monnet” şi Institutul Român pentru Drepturile Omului.
Cu ocazia Zilei internaţionale a romilor, a avut loc Conferinţa cu tema
„Incluziunea socială şi discriminarea romilor în unele state membre UE”,
organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu participarea unor
reprezentanţi ai societăţii civile, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cadre didactice universitare, cercetători,
doctoranzi şi masteranzi.
Masa rotundă cu tema „Egali, dar diferiţi!”, organizată cu ocazia declarării zilei de
8 mai ca Zi naţională a egalităţii de şanse, de Comisia pentru drepturile omului,
culte şi minorităţi a Senatului României în parteneriat cu Institutul Român pentru
Drepturile Omului şi Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării.
Masa rotundă cu tema „Construirea unui viitor durabil: să ne unim pentru a pune
capăt sărăciei şi discriminării”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile
Omului şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România
Conferinţa internaţională a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse (NEDES), a IX-a
ediţie cu tema „Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în
societatea contemporană”, organizată de Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir,
Bucureşti, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi în colaborare cu
Institutul Român pentru Drepturile Omului

