
Πληροφορίες

Για το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ

Το Ιδρυμα Χάινριχ Μπελ είναι το γερμανικό πολιτικό ίδρυμα, το οποίο 
βρίσκεται ιδεολογικά κοντά στο κόμμα Bündnis 90/Die Grünen 
(Σύνδεσμος 90/Οι Πράσινοι). Αποτελεί κομμάτι του Πράσινου Πολιτικού 
Κινήματος όπως αναπτύχθηκε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας και παγκοσμίως ως απάντηση στις παραδοσιακές πολιτικές 
του σοσιαλισμού, του φιλελευθερισμού και του συντηρητισμού. 

Οι βασικοί μας πυλώνες είναι η οικολογία και η βιώσιμη ανάπτυξη, 
η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αυτοδιάθεση και η 
δικαιοσύνη. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων, 
υποστηρίζοντας την κοινωνική χειραφέτηση και τα ίσα δικαιώματα 
για άνδρες και γυναίκες. Είμαστε επίσης αφοσιωμένοι στην 
εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για τις πολιτιστικές και τις εθνικές 
μειονότητες καθώς και στην κοινωνικοπολιτική συμμετοχή των 
μεταναστών. Επιπλέον, εναντιωνόμαστε σε οποιαδήποτε μορφής βία, 
υποστηρίζοντας μία δυναμική ειρηνευτική πολιτική. 

Οφείλουμε την ονομασία μας στο συγγραφέα 
και κάτοχο του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας, 
Χάινριχ Μπελ, ο οποίος ενσάρκωνε μία στάση 
ζωής που κι εμείς θεωρούμε υποχρέωσή μας: 
προάσπιση της ελευθερίας, κοινωνικό θάρρος, 
μαχητική ανοχή και η εκτίμηση των αξιών της 
τέχνης και του πολιτισμού ως ανεξάρτητων 
σφαιρών της σκέψης και της πράξης.   

Το γραφείο του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στην 
Ελλάδα

Από τον Ιούνιο του 2012 το Ίδρυμα διατηρεί αντιπροσωπεία στην 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της εν Ελλάδι 
παρουσίας είναι η συνεργασία με ελληνικούς φορείς και ομάδες σε 
δράσεις πολιτικού διαλόγου, πολιτικής επιμόρφωσης και κατάρτισης. 
Κέντρο βάρους της στόχευσής μας αποτελεί η ενίσχυση των δυνάμεων, 
φορέων και οργανώσεων της ελληνικής κοινωνίας πολιτών που 
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο τόσο στον επαναπροσδιορισμό 
της κατεύθυνσης της ελληνικής πολιτικής όσο και στην συνεργατική 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητο να προωθηθούν. Για 
εμάς είναι σημαντικό οι μεταρρυθμίσεις αυτές να εξυπηρετήσουν το 
διττό σκοπό της ευρωπαϊκής εμβάθυνσης και ενσωμάτωσης, να γίνουν 
αντιληπτές από μία οικολο-κοινωνική σκοπιά και να προσφέρουν μέσω 
του Green New Deal μία νέα προοπτική ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Επιλεγμένες δράσεις μας στην Ελλάδα

 Κοινωνική Οικονομία – Ενημέρωση, κατάρτιση και δικτύωση 
κοινωνικών συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων 

 Πράσινη ανάπτυξη – Προώθηση συνεργασιών μεταξύ ελληνικών 
δήμων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με γερμανικές και άλλες 
ευρωπαϊκές οργανώσεις και φορείς

 «Schools for change» – Εργαστήρια για την αντιμετώπιση του 
ρατσισμού, των διακρίσεων και της βίας για μαθητές/τριες σε σχολεία 

 «Αριάδνη» - Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για τις 
έμφυλες διακρίσεις και τη βία κατά των γυναικών

 «Συμμαχία για το νερό» – Πρόγραμμα για τη βιώσιμη διαχείριση του 
νερού και Οδηγός καλών πρακτικών

 Πλατφόρμα ενημέρωσης και διαλόγου www.symmetoxi.eu - 
Προώθηση δημοκρατικών συμμετοχικών πρακτικών και διαδικασιών 
στην Ελλάδα και Ευρώπη

 Bιωσιμότητα και πολιτισμός – Διεθνές συνέδριο για τη βιώσιμη 
διαχείριση οργανισμών και φορέων στο χώρο της τέχνης και του 
πολιτισμού 

 Άσυλο και Μετανάστευση στην Ευρώπη – Διάλογος για τις 
συνέπειες της ευρωπαϊκής πολιτικής και τη βελτίωση της κατάστασης 
των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ 
Το Πράσινο Πολιτικό Ίδρυμα 
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Αριστοτέλους 3
GR-54624 Θεσσαλονίκη

τηλ.    +30 2310 282829
φαξ    +30 2310 282832
e-mail: info@gr.boell.org
www.gr.boell.org
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Το  Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ  
στην Ελλάδα



Kontakt

Über die Heinrich-Böll-Stiftung 

Die Heinrich-Böll-Stiftung ist die deutsche politische Stiftung, die 
der Partei Bündnis 90/Die Grünen nahesteht. Die HBS versteht sich 
als Teil der «grünen» politischen Grundströmung, die sich über die 
Bundesrepublik hinaus weltweit in Auseinandersetzung mit den  
traditionellen politischen Richtungen des Sozialismus, des Libera-
lismus und des Konservatismus herausgebildet hat und die gemein-
sam die Grundwerte Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie und 
Menschenrechte, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit teilt. Ein 
besonderes Anliegen ist uns die Geschlechterdemokratie, also die 
gesellschaftliche Emanzipation und die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern. Wir engagieren uns für die Gleichberechti-
gung kultureller und ethnischer Minderheiten und für die soziale 
wie politische Partizipation von Immigranten. Nicht zuletzt treten 
wir für Gewaltfreiheit und eine aktive Friedenspolitik ein.

Unser Namensgeber, der Schriftstel-
ler und Nobelpreisträger Heinrich 
Böll, steht für eine Haltung, der wir 
uns selbst verpflichtet sehen: Vertei-
digung der Freiheit, Zivilcourage, 
streitbare Toleranz und die Wert-
schätzung von Kunst und Kultur als 
eigenständige Sphären des Denkens 
und Handelns.  

Das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung  
in Griechenland
 
Seit Juni 2012 unterhält die Heinrich-Böll-Stiftung eine Vertre-
tung in Thessaloniki, um gemeinsam mit griechischen Partnern und 
Partnerinnen Projekte des politischen Dialogs, der politischen Bil-
dung und Qualifizierung durchzuführen. Unser Hauptanliegen ist 
die Stärkung derjenigen Kräfte, Träger und Organisationen der 
griechischen Zivilgesellschaft, die eine aktive Rolle bei der Neuaus-
richtung der griechischen Politik und der kooperativen Umsetzung 
von Reformen übernehmen wollen. Dabei ist es uns wichtig, dass die 
Reformen auf die Vertiefung der europäischen Integration abzielen, 
eine sozial-ökologische Perspektive haben und mit dem Green New 
Deal eine Wachstumsperspektive für Griechenland aufzeigen.

Ausgewählte Projekte
 

 Soziale Ökonomie -. Information, Qualifizierung und Vernet-
zung gemeinwohlorientierter genossenschaftlicher Initiativen und 
Betriebe

 Grünes Wachstum – Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
griechischer Kommunen, Wissens- und Erfahrungsaustausch mit 
deutschen/europäischen Trägern und Organisationen

 «Schools for Change» – Workshops zur Bekämpfung von 
Rassismus, Diskriminierung und Gewalt an Schulen

 «ARIADNE» – Programm zur Information und Sensibilisie-
rung über genderbasierte Diskriminierung und Gewalt gegen 
Frauen

 «Allianz für das Wasser» – Programm für nachhaltiges 
Wassermanagement, Handbuch guter Praktiken und Instrumente

 Plattform Bürgerbeiteiligung www.symmetoxi.eu – Förderung 
des Dialogs über Konzepte, Instrumente und Praxis der politischen 
Partizipation in Europa

 «Sustainability & Culture» – Internationale Konferenz und 
europäischer Erfahrungsaustausch über Methoden des nachhal-
tigen Kulturmanagements in Kulturinstitutionen

 Asyl und Migration in Europa – Dialog über die Folgen der 
europäischen Asyl- und Migrationspolitik und über die Verbesse-
rung der Situation Asylsuchender und Flüchtlinge in Griechenland

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.
Die grüne politische Stiftung
Vertretung in Griechenland
Aristotelous 3
GR-54624 Thessaloniki

T +30 2310 282829
F+30 2310 282832
E info@gr.boell.org 
www.gr.boell.org
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Die Heinrich-Böll-Stiftung 
in Griechenland


