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Tο πρόγραμμα SASCE χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας-Αστυνομίας της ΕΕ και στοχεύει στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ
των θρησκευτικών κοινοτήτων ( χριστιανικών, βουδιστικών, μουσουλμανικών και
εβραϊκών ) για την επιβολή του νόμου αναφορικά με την προστασία των χώρων
λατρείας και τη διαφύλαξη της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ευρώπη. Οι χώροι
λατρείας προορίζονται να είναι χώροι ειρήνης, σοφίας και πνευματικότητας. Οι
περισσότεροι από αυτούς τους χώρους έχουν κατασκευαστεί χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη τυχόν πιθανές κακόβουλες πράξεις, σίγουρα όχι τρομοκρατικές επιθέσεις.
Για τον λόγο αυτό, οι επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας αποκαλούν τους
χώρους λατρείας ως “ ευάλωτους στόχους” επειδή είναι ελάχιστα ή καθόλου
προστατευμένοι από επιθέσεις και ενέργειες μίσους (τρομοκρατικές επιθέσεις,
βεβηλώσεις, βανδαλισμούς και άλλα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί σε
εκκλησίες, τζαμιά, συναγωγές κλπ.). Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας, εκκλησίες, τζαμιά και συναγωγές έχουν γίνει στόχος εξτρεμιστών,
κλεφτών και βανδάλων που προσπάθησαν να βλάψουν την περιουσία και τους
χώρους λατρείας των παραπάνω θρησκευτικών κοινοτήτων. Στη Γαλλία, χριστιανοί
ιερείς δολοφονήθηκαν από εξτρεμιστές, ενώ στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες της
Ευρώπης, οι εβραϊκές κοινότητες έχουν υποστεί θανατηφόρα χτυπήματα από
άτομα που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί από ισλαμιστικές εξτρεμιστικές ομάδες
όπως το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς στο έργο SASCE περιλαμβάνουν το Συμβούλιο
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC/ΚΕΚ)2, το Κέντρο Κρίσεων του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού
Συνεδρίου , την Ευρωπαϊκή Βουδιστική Ένωση και το Faith Matters Europe.

Το πρόγραμμα παρέχει υλικό στους ηγέτες, τα μέλη και τους εργαζόμενους της κάθε
κοινότητας, εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια, την
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και τη διαχείριση κρίσεων.
Παρεπόμενος στόχος είναι και η δημιουργία ενός δικτύου συντονιστών για τη χρήση
του εν λόγω υλικού και στη συνέχεια, τη διάδοσή του μέσω εκπαιδεύσεων,
ενημερώσεων εντός και γύρω από τις κοινότητες, καθώς και μέσω ευρύτερων
εκστρατειών επικοινωνίας σε όλη την Ευρώπη.

Ο πρακτικός οδηγός για την επιβολή της νομοθεσίας που έχει εκδοθεί και
μεταφραστεί στα ελληνικά, στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την
ασφάλεια, της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των
πολιτών και των εθνικών αρχών και στη διευκόλυνση αποτελεσματικών διαύλων
επικοινωνίας μεταξύ της ηγεσίας της κοινότητας και των κρατικών αρχών επιβολής
του νόμου.

1 https://www.sasce.eu/

2 https://www.ceceurope.org/human-rights/safer-and-stronger-communities-in-europe/
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