Νοέμβριος 1999

"ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ"
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Έδρα UNESCO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την
Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη οργανώνει Διεθνές Συνέδριο με
θέμα
"Τα Πανεπιστήμια για έναν Πολιτισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης"
το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. (Παλαιό Κτίριο
Φιλοσοφικής Σχολής), στις ημερομηνίες 2-4 Δεκεμβρίου 1999.
Με το Συνέδριο αυτό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Έδρα
UNESCO κηρύσσουν την έναρξη των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων τους,
συμμετέχοντας στον παγκόσμιο εορτασμό της UNESCO
για το 2000 - Διεθνές Έτος για Έναν Πολιτισμό Ειρήνης και
για τη Δεκαετία 2001-2010 για Έναν Πολιτισμό Ειρήνης και μη Βίας για τα Παιδιά
του Κόσμου.
Το Συνέδριο αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων της Έδρας UNESCO στο πλαίσιο της
Δεκαετίας του Ο.Η.Ε. (1995-2004) για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η δημιουργία, στην ευαίσθητη περιοχή της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης, Δικτύου Πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων, Εδρών UNESCO,
Ερευνητικών Ινστιτούτων, Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά. που διαθέτουν προγράμματα
εκπαίδευσης, διδασκαλίας και έρευνας τα οποία αποβλέπουν στην καλλιέργεια ενός
Πολιτισμού Ειρήνης. Πεποίθηση της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ. είναι ότι "πρέπει να
οικοδομήσουμε στη σκέψη των ανθρώπων την προστασία της Ειρήνης".
Το Δίκτυο αυτό, η συνεργασία των επιμέρους μονάδων του και ο συντονισμός των
δραστηριοτήτων τους, θα αποτελέσει α. ένα διαρκές forum έρευνας και ανταλλαγής
επιστημονικών απόψεων για τις αιτίες των συγκρούσεων σ' αυτή την περιοχή και β. μια
ισχυρή πνευματική ασπίδα προστασίας έτσι ώστε το έτος 2000 να σημάνει πραγματικά την
έναρξη ενός πολιτισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Ειρήνης στην περιοχή των Βαλκανίων.
Το Συνέδριο είναι διεπιστημονικό. Σκοπός του είναι να δείξει ότι τα Πανεπιστήμια με
το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν, στη διδασκαλία και την έρευνα, μπορούν και πρέπει
να ηγηθούν στη δημιουργία ενός Πολιτισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης, ο
οποίος συνδέεται στενά με θέματα όπως η ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, ο
αφοπλισμός, ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαπολιτισμική
κατανόηση κ.ά. Η έρευνα αυτών των θεμάτων διεξάγεται κατεξοχήν στα Πανεπιστήμια, η δε
επιστημονική γνώση που προκύπτει κωδικοποιείται και κοινοποιείται επίσης από τα
Πανεπιστήμια. Για τον παραπάνω λόγο οι προσκεκλημένοι ομιλητές του Συνεδρίου
προέρχονται από πολλές επιστημονικές περιοχές όπως: την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη

νομική, τη φιλοσοφία, την εφαρμοσμένη γλωσσολογία, το πολυτεχνείο, την ιατρική, την
παιδαγωγική, τα μαθηματικά, τη φυσική κ.ά.
Στο Συνέδριο θα μετάσχουν ως ομιλητές υψηλοί αξιωματούχοι της UNESCO, όπως η
κα Fournier, Aναπληρώτρια Γ. Διευθύντρια της UNESCO, ο Καθηγητής κ. Chitoran, Ειδικός
Σύμβουλος του Γ. Διευθυντή της UNESCO, ο Καθηγητής κ. Symonides, Διευθυντής του
Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοκρατίας και Ειρήνης της UNESCO, ο Καθηγητής
κ. D. Adams, Διευθυντής του Γραφείου της UNESCO για το Διεθνές Έτος για έναν
Πολιτισμό Ειρήνης κ.ά. Θα μετάσχουν, επίσης, Πρυτάνεις και Καθηγητές Πανεπιστημίου
καθώς και Διευθυντές Εδρών UNESCO σε Πανεπιστήμια κρατών των Βαλκανίων και της
Μεσογείου, όπως η Καθηγήτρια κ. Murdzeva του Πανεπιστημίου των Σκοπίων, ο Πρύτανης
κ. Micu, του Πανεπιστημίου της Baia Mare στη Ρουμανία, ο Καθηγητής κ. Valchev του
Πανεπιστημίου του Burgas, ο Καθηγητής κ. Iancu του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου, ο
Καθηγητής Sharakah του Πανεπιστημίου της Nablus, Παλαιστίνη, Διευθυντές ακαδημαϊκών
δικτύων όπως ο καθηγητής κ. Papisca που διευθύνει το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ.ά.
Μερικές από τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής: τα Πανεπιστήμια και ο
ρόλος τους στον 21ο αιώνα για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και την καλλιέργεια του
Πολιτισμού Ειρήνης * Δράσεις της UNESCO και άλλων διεθνών οργανισμών για τον
Πολιτισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης * Η Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό * Συγκρούσεις, πρόληψη, τρόποι περιορισμού, κ.ά.
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και γίνεται με τη συνεργασία και την
οικονομική υποστήριξή της.

