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Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity είναι ένας οργανισμός που 
συνδυάζει την κοινωνική δράση με την έρευνα με στόχο την προώθηση 
των δικαιωμάτων , της ισότητας και της ετερότητας, και την 
καταπολέμηση του ρατσισμού , της ξενοφοβίας και των διακρίσεων . 
Έχουμε επίσης ένα τμήμα που εξειδικεύεται στα ζητήματα που 
αντιμετωπίζει η νεολαία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και ιδιαίτερα οι νέοι 
μεταναστυτικής καταγωγής. 
Στόχος μας είναι η διεκδίκηση του δικαιώματος να είναι όλα τα παιδιά 
ισότιμοι πολίτες της χώρας στην οποία γεννήθηκαν ή/και μεγάλωσαν. 

Η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα αντανακλώνται και στην ίδια 
τη σύνθεση της ομάδας, η οποία αποτελείται από άτομα με διαφορετικές 
καταγωγές. Ταυτόχρονα, έχουμε μαχροχρόνια εμπειρία και γνώση σε 
πεδία δράσης όπως ο ακτιβισμός, η κοινωνική δράση, η έρευνα, η 
διαχείριση προγραμμάτων και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Έχουμε ως 
βάση μας την Αθήνα, για να συνδιαλεγόμαστε άμεσα και απευθείας με τις 
κοινότητες με τις οποίες δουλεύουμε αλλά και στις οποίες ανήκουμε. 
Εργαλεία μας είναι η έρευνα και τα αποτελέσματα της, με στόχο τη 
δημιουργία κοινωνικών δράσεων που προωθούν τα δικαιώματα, την 
ισότητα και την ετερότητα. 

Το Generation 2.0 RED είναι μια οργάνωση νέων μεταναστευτικής και 
ελληνικής καταγωγής. Μια οργάνωση η οποία αντιπροσωπεύει τη Νέα 
Γενιά Ελλήνων Πολιτών, άτομα δηλαδή με διαφορετικές καταγωγές που 
γεννήθηκαν ή/και μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Στόχος της οργάνωσης είναι η 
διεκδίκηση του δικαιώματος να είναι όλα τα παιδιά ισότιμοι πολίτες της 
χώρας στην οποία γεννήθηκαν ή/και μεγάλωσαν. Ειδικότερα, 
 
• Δημιουργία νομικού πλαισίου που να εξασφαλίζει το δικαίωμα στην 
ιθαγένεια στα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής. Η πρόσβαση στην 
ιθαγένεια αποτελεί προϋπόθεση για να θεωρηθούν όλα τα παιδιά των 
μεταναστών ισότιμοι πολίτες, με δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως 
ακριβώς τα παιδιά των Ελλήνων. 
• Αναδιαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας έτσι ώστε να αποδεχτεί και να 
αναγνωρίσει ως ισότιμα μέλη της όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την 
καταγωγή τους.	  


