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1.2 H EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
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1.2.1.1 KΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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1.3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ (RAXEN)
1.4 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (∆ΟΕ) 1962
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ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ο ρατσισµός αποτελεί φαινόµενο που παρουσιάστηκε στην οργανωµένη
ανθρώπινη κοινωνία από καταβολές του ανθρώπου. Εδράζει στην ιδέα ότι οι
άνθρωποι έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες που τα οφείλουν κατά κύριο
λόγο από τους προγόνους τους. Θεωρούν δηλαδή ότι «οι άνθρωποι είναι η
κληρονοµία τους», το οποίο µπορεί να είναι µια ανώτερη ή κατώτερη καταγωγή ή
απλά το χρώµα τους του δέρµατός τους και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους.
Ο ρατσισµός είναι και ο «φόβος για το ξένο», το διαφορετικό , αυτό που δε
µπορούµε ή δε θέλουµε να κατανοήσουµε. Εκδηλώνεται µε µεροληπτικές
συµπεριφορές και ενέργειες µε σκοπό τη διακριτική µεταχείριση ή και τη δηµιουργία
αρνητικού και ρατσιστικού ρεύµατος τόσο σε ατοµικό επίπεδο, από άτοµο σε άτοµο
δηλαδή, αλλά όσο και σε συλλογικό επίπεδο, από µια οµάδα της κοινωνίας σε άλλη
οµάδα.
Τα νοσηρά αυτά φαινόµενα του ρατσισµού και της ξενοφοβίας καταδικάζει ο
σύγχρονος άνθρωπος και προσπαθεί σε ατοµικό, εθνικό ή διακρατικό πλαίσιο να τα
αποτρέψει, να τα µετριάσει και να τα εξαφανίσει. Για το λόγο αυτό οι εθνικές και οι
διεθνείς νοµοθεσίες έχουν εµπλουτιστεί µε πληθώρα κειµένων που ο κοινός τους
στόχος είναι η προστασία της προσωπικότητας του ανθρώπου και οι διαφύλαξη των
δικαιωµάτων και των ελευθεριών του, καθώς και η προστασία του από ρατσιστικές
συµπεριφορές.
Στην εργασία αυτή απαριθµούνται αναλύονται οι σηµαντικότερες νοµοθετικές
διεθνείς ρυθµίσεις και συµβάσεις που έχουν σαν σκοπό την καταπολέµηση του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Εξ αυτών αναδεικνύεται η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η οποία δεσµεύει την Ελλάδα και η εφαρµογή της από
τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, µε νοµολογιακά παραδείγµατα που παρατίθενται κατ΄
άρθρο, προσφέρει τις καλύτερες έως σήµερα διασφαλίσεις για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου του ρατσισµού και των διακρίσεων µεταξύ των ανθρώπων. Αναφορά
γίνεται και στην έννοια του αλλοδαπού και του πρόσφυγα, ως διακριτές έννοιες, οι
οποίες ρυθµίζονται νοµικά σε διεθνές επίπεδο.
Τέλος αναφορά γίνεται στους διεθνείς οργανισµούς και τα κοινοτικά όργανα,
που ιδρύθηκαν και λειτουργούν και έχουν ως αρµοδιότητα την εφαρµογή των
διεθνών κειµένων για την καταπολέµηση του ρατσισµού, προφυλάσσοντας και
εξασφαλίζοντας έτσι στην πράξη την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
ελευθεριών.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΟΙ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Ο σύγχρονος ρατσισµός είναι ένα φαινόµενο ορατό ήδη από τα µέσα της
δεκαετίας του '80 , γεγονός που πιστοποιείται µε ένα πλήθος συγκριτικών στοιχείων
στην περίφηµη έκθεση Ευρυγένη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1985).
Στο ιδεολογικό επίπεδο, ο σύγχρονος δυτικός ρατσισµός δύσκολα θα
µπορούσε να θεωρηθεί ως αναβίωση του «κλασικού» βιολογικού ρατσισµού του
19ου αιώνα, που γεννήθηκε ταυτόχρονα µε την αποικιοκρατία και τον ιµπεριαλισµό
σε µια στενή λειτουργική σύνδεση µε τις επεκτατικές πολιτικές των µεγάλων
ευρωπαϊκοί δυνάµεων και βρήκε την πιο αποκρουστική του έκφραση στον
εθνικοσοσιαλιστικό ρατσισµό.
Ο «κλασικός» βιολογικός (ή ψευδό-επιστηµονικός) ρατσισµός βασιζόταν σε
τρεις αρχές: πρώτον, ότι το ανθρώπινο είδος αποτελείται από σαφώς διαχωρισµένες
οµάδες µε διαφορετικά βιολογικά χαρακτηριστικά, τις φυλές, δεύτερον, ότι οι φυλές
αυτές µπορούν να ιεραρχηθούν σύµφωνα µε µια αξιολογική κλίµακα σε ανώτερες και
κατώτερες και τρίτον, ότι η λευκή φυλή, ιδίως στην πιο «καθαρή» µορφή της που
εκφράζεται από τους βόρειους λαούς, είναι ex origine ανώτερη από όλες τις άλλες και
έχει το δικαίωµα εξουσίασης (που µπορεί να φθάσει έως και την εξόντωση ) των
κατώτερων φυλών.
Στη σηµερινή συγκυρία, το συστηµάτων βιολογικών δικαιολογήσεων του
ρατσισµού, για µια σειρά από λόγους, δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά
ως

µηχανισµός

ιδεολογικής

υποστήριξης

των

ρατσιστικών

στάσεων

και

συµπεριφορών.
Για επιστηµονικούς λόγους: αφού στη σύγχρονη βιολογία δεν απορρίπτεται
κατηγορηµατικά µόνο η υπόθεση της ιεράρχησης των φυλών αλλά αµφισβητείται
έντονα και η θεωρία της πολλαπλότητας των φυλών Για πολιτικο-συνταγµατικούς
λόγους: γιατί υπάρχει σήµερα σε ευρύτατα κοινωνικά στρώµατα µια γενική
υποστήριξη, έστω σε αφηρηµένο επίπεδο, των θεµελιωδών συνταγµατικών αρχών
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ισότητας. Αλλά κυρίως για ιστορικούς λόγους: γιατί
αυτή η µορφή ρατσισµού συνδέθηκε άπαξ δια παντός µε το ρατσισµό του
εθνικοσοσιαλιστικού κράτους.
Ο

σύγχρονος

ρατσισµός

βασίζεται

όλο

και

περισσότερο

σε

άλλα

επιχειρήµατα, που δεν έχουν ως κύριο σηµείο αναφοράς τη φυλετική κατωτερότητα.

Ο ρατσισµός αυτός στρέφεται, κυρίως -αν και όχι µόνο- εναντίον των ξένων
µεταναστών, οι µετακινήσεις των οποίων στον διεθνή χώρο παρουσιάζουν µια
διαφορετική φυσιογνωµία από εκείνη των πρώτων δεκαετιών µετά το δεύτερο
παγκόσµιο πόλεµο.
∆εν πρόκειται πια για «µετανάστευση της ζήτησης», όπως εκείνη από τις
Ευρωπαϊκές µεσογειακές Χώρες προς τη Γερµανία και τη Γαλλία ή από τις χώρες της
Κοινοπολιτείας προς τη Μεγάλη Βρετανία, που είχε την κύρια αίτια της στις ανάγκες
της αγοράς εργασίας των χωρών υποδοχής κατά τη µακρά περίοδο της
µεταπολεµικής οικονοµικής τους ανάπτυξης και ενθαρρύνθηκε άλλωστε όχι µόνο
από τις επιχειρήσεις άλλα και από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Αλλά για µια
«µετανάστευση της προσφοράς», ανεξάρτητη σε µεγάλο βαθµό από το ρυθµό των
οικονοµικών κύκλων, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη µεταναστευτική
πολιτική των χωρών υποδοχής, που θα παραµείνει ένα σταθερό φαινόµενο και
προορισµένο να αυξηθεί τα επόµενα χρονιά. δοµικό στοιχείο ενός κόσµου
ολοένα πιο διαιρεµένου σε δραµατική µορφή µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών.
Με τη διαφορά, σε σχέση µε τη Μεταπολεµική περίοδο, ότι χώρες όπως η Ιταλία, η
Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, που υπήρξαν στο παρελθόν χώρες αποδηµίας,
έχουν πλέον µεταβληθεί σε χώρες προορισµού µετανάστευσης.
Σύµφωνα µε µια ευρέως διαδεδοµένη άποψη στην επιστηµονική κοινότητα, η
κυριαρχούσα µορφή του νέου Ευρωπαϊκού ρατσισµού είναι ο «πολιτισµικός»
ρατσισµός, που βασίζεται στη διεκδίκηση της ανωτερότητας διαφορετικότητας του
συστήµατος των αξιών, του πολιτισµού, του τρόπου ζωής µιας εθνικής οµάδας
απέναντι στις αξίες, τον πολιτισµό, τον τρόπο ζωής άλλων οµάδων.
Ένας κρίσιµος παράγων για την εµφάνιση του «πολιτισµικού» ρατσισµού
υπήρξε η παρουσία σε ορισµένες χώρες, ιδίως στη Γαλλία, τη Γερµανία και τη
Μεγάλη Βρετανία, ξένων µεταναστών προερχοµένου από περιοχές γεωγραφικά και
κυρίως πολιτισµικά µακρινές: π.χ. στην περίπτωση τη Γαλλίας από τις χώρες του
Μαγκρεµπ, στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας από τις χώρες της Νέας
Κοινοπολιτείας. Ο «πολιτισµικός» ρατσισµός θεµελιώνεται βασικά σε δύο θέσεις; Α)
στην υπόθεση του ασυµβίβαστου των πολιτισµικών διαφορών, που καθιστά
αντικειµενικώς αδύνατη τόσο την πολιτιστική ενσωµάτωση των ξένων µεταναστών
όσο και την προοπτική µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, και Β) στην επίκληση ενός
υποτιθέµενου «φυσικού» (ή και συνταγµατικού) δικαιώµατος κάθε εθνικής οµάδας
στη διατήρηση της ταυτότητας της, στο όνοµα του οποίου δικαιολογείται κάθε είδους
προληπτική µεταχείριση σε βάρος των ξένων µεταναστών, που αποτρέπει ανάµειξη
τους µε τους αυτόχθονες.

Υπάρχει µεγάλη συνάρτηση µεταξύ εθνικισµού και «πολιτισµικού» ρατσισµού.
Η υποτίµηση των άξιων, του πολιτισµού και του τρόπου ζωής άλλων εθνικών
οµάδων είναι παράγωγο της έµφασης που δίνει µια πλειονότητα στη δική της
πολιτισµική ταυτότητα, την οποία θεωρεί ως ανώτερη. Από την άποψη αυτήν δεν
είναι εύκολη η διάκριση του εθνοκεντρισµού και «πολιτισµικού» ρατσισµού και είναι
χαρακτηριστικό , ότι αρκετοί συγγράφεις χρησιµοποιούν τις δυο αυτές έννοιες
αδιάκριτα. Ωστόσο, ο «πολιτισµικός» ρατσισµός είναι κάτι περισσότερο, γιατί περιέχει
ως συστατικό του στοιχείο µια επιταγή χλευασµού και περιθωριοποίησης εκείνων
που δεν ανήκουν στην κυρίαρχη πολιτισµική οµάδα.
Η θεωρία του «πολιτισµικού» ρατσισµού αναφέρεται σε µία πραγµατική
µορφή του σύγχρονου δυτικού ρατσισµού. Εκείνη που εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο
σε

«κοινωνίες

πολιτισµική),

χωρίς

που

οµοιογένεια»

(ανθρωπολογική,

χαρακτηρίζεται από

την

παρουσία

εθνική,
στο

θρησκευτική,

εσωτερικό

τους

«µεταναστευτικών Κοινοτήτων» οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και «πολιτισµικές
µειονότητες». Aυτές οι «πολιτισµικές µειονότητες» (π.χ. οι Βόρειο-Αφρικανοί
Μουσουλµάνοι στη Γαλλία, οι Τούρκοι στη Γερµανία, οι ΝοτιοΑσιάτες Μουσουλµάνοι
, Αφρο-Καραϊβικανοί στη Μεγάλη Βρετανία) διεκδικώντας - µεταξύ άλλων - και το
δικαίωµα στη διατήρηση των πολιτισµικών τους ταυτοτήτων, έρχονται σε
αντιπαράθεση ή και σε σύγκρουση µε τις αξίες και µοντέλο της κυρίαρχης εθνοπολιτισµικά οµάδας στη χώρα που

έχουν την

κατοικία τους.

Η υπόθεση Rushdie στη Μεγάλη Βρετανία, που βρήκε αντιµέτωπες τις
Μουσουλµανικές κοινότητες στη Βρετανία µε το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού,
λόγω της µαζικής κινητοποίησης τους για την απόσυρση του βιβλίου του Rushdie
«Σατανικοί Στίχοι», το οποίο θεωρήθηκε από αυτές ως βλάσφηµο για το Ισλάµ, αλλά
και της άρνησης τους να διαφοροποιηθούν σε πολιτικό επίπεδο από τη στάση του
θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν που «καταδίκασε» σε θάνατο το συγγραφέα των
«Σατανικών Στίχων».
Και η υπόθεση του chador των µουσουλµάνων µαθητριών στη Γαλλία, που
αναζωπύρωσε το φόβο του Ισλάµ στη γαλλική κοινωνία, µε αφορµή την επιµονή
ορισµένοι µουσουλµάνων Γαλλίδων µαθητριών του Λυκείου να τους επιτραπεί να
φορούν στο σχολείο την παραδοσιακή Ισλαµική µαντίλα και προς στιγµήν φαινόταν
ικανή να εξελιχθεί σε µια ανοικτή πολιτισµική σύγκρουση, την οποία εκτόνωσε ως ένα
βαθµό η µετριοπαθής στάση του (τότε) Υπουργού Παιδείας Lionel Jospin, ο οποίος
άφησε την ελεύθερη επιλογή σε κάθε σχολείο να κρίνει κατά περίπτωση, αν σύντρεχε
λόγος απαγόρευσης µιας τέτοιας έκφρασης των θρησκευτικών πεποιθήσεων εντός
των σχολικών αιθουσών.

Ο «πολιτισµικός» ρατσισµός είναι µια µόνο από τις σύγχρονες µορφές του
Ευρωπαϊκού ρατσισµού, αυτή που έχει συγκεντρώσει πάντως το µεγαλύτερο
ενδιαφέρον των µελετητών, ίσως γιατί συναρτάται άµεσα µε το πρόβληµα της
πολυπολιτισµικότητας, που έχει αναδειχθεί σε αντικείµενο µιας ευρείας διεθνούς και
ευρωπαϊκής συζήτησης. ∆εν είναι όµως ακόµη τουλάχιστον όχι ακόµη, µέχρις ότου και στο µέτρο που- επαληθευθεί η απαισιόδοξη πρόγνωση του Samuei Huntington
για την επερχόµενη

«σύγκρουση µεταξύ πολιτισµών» η κυρίαρχη µορφή του

Ευρωπαϊκού ρατσισµού.
Μια άλλη εξ ίσου ή και περισσότερο εδραιωµένη µορφή ρατσισµού στον
ευρωπαϊκό χώρο είναι ο «ανταγωνιστικός» ρατσισµός, που στρέφεται και αυτός
κυρίως εναντίον των ξένων µεταναστών. Ο ρατσισµός αυτός γεννάται από την
προάσπιση του θεωρούµενου ως αποκλειστικού ή προνοµιακοί δικαιώµατος
αυτοχθόνων πολιτών στην πρόσβαση σε κοινωνικούς πόρους. Στην προοπτική αυτή,
οι ξένοι µετανάστες αντιµετωπίζονται ως ανεπιθύµητοι ανταγωνιστές στην αγορά
εργασίας που ευθύνονται για την αύξηση της ανεργίας µεταξύ των αυτοχθόνων ή για
την

επιδείνωση

των

όρων

εργασίας

του

εγχώριου

δυναµικού

λόγω

της

«διαθεσιµότητας» τους σε µεγαλύτερη εκµετάλλευση, ή ως άβολοι ή ενδεείς χρήστες
κοινωνικών υπηρεσιών που πολλαπλασιάζουν τα προβλήµατα των υπηρεσιών
αυτών και την αποτελεσµατικότητα τους (π.χ. των δηµόσιων σχολείων, του εθνικού
συστήµατος υγείας), ή ως παρείσακτοι σε ήδη υποβαθµισµένες θέσεις τις οποίες
απαξιώνουν µε την παρουσία τους ακόµη περισσότερο.
Πρόκειται για µια µορφή ρατσισµού που µπορεί να ερµηνευθεί µε βάση την
έννοια του «αποδιοποµπαίου τράγου», που προσδιορίζει εκείνο το υποκείµενο στο
οποίο επιρρίπτεται από άλλους η ευθύνη για µια κατάσταση κρίσης που έχει πολλές
αιτίες, ενδεχοµένως ανεξάρτητες από την παρουσία ή τη συµπεριφορά του. Ο τύπος
αυτός ρατσισµού είχε ήδη σκιαγραφηθεί από τον Tocqueville και τον Weber που
ερµήνευσαν την αντιπάθεια των «φτωχών λευκών» Αµερικανών απέναντι στους
µαύρους την περίοδο πριν από την κατάργηση της δουλείας, όταν ήταν πλέον ορατή
µια τέτοια εξέλιξη, ως αντίδραση των πρώτων για το ενδεχόµενο της κατάργησης της
απόστασης που τους χώριζε από τους δεύτερους και απώλειας του κοινωνικού τους
status, και αναλύθηκε σε βάθος από τον Gunnar Murdaí στο µνηµειώδες έργο του:
«An American Dilemma : The Negro Problem and Modern Democracy» (1944), µε
αναφορά στο ίδιο φαινόµενο µετά την κατάργηση της δουλείας.
Ένα ανάλογο φαινόµενο αντιπάθειας και εχθρότητας απέναντι στους ξένους
µετανάστες αναπτύσσεται σήµερα µε αυξανόµενους ρυθµούς στο εσωτερικό των
ευρωπαϊκών κοινωνιών, ιδίως µεταξύ εκείνων ο αριθµός των οποίων διαρκώς
αυξάνει, που δεν έχουν πρόσβαση µε κανονικό και σταθερό τρόπο σε ένα

προστατευόµενο εργασιακό καθεστώς ή δυσκολεύονται όλο και περισσότερο -τούτο
αφορά κατεξοχήν τους νέους- ακόµη και να βρουν µια θέση εργασίας µε αξιοπρεπή
αµοιβή.
Ίσως όµως, η πιο διαδεδοµένη µορφή του συγχρόνου ρατσισµού να είναι ο
«φοβικός» ρατσισµός. Ένας ρατσισµός που τροφοδοτείται από συναισθήµατα
συλλογικής αγωνίας συνδεδεµένα µε κοινωνικές απειλές, όπως η αύξηση της
εγκληµατικότητας, η διακίνηση και το εµπόριο ναρκωτικών, ο φόβος σεξουαλικών
επιθέσεων, η διάδοση µολυσµατικών νόσων, που στον «κοινό νου» συνδέονται µε
την παρουσία των ξένων µεταναστών. Όπως στην περίπτωση του «ανταγωνιστικού»
ρατσισµού αναπτύσσεται και εδώ η διαδικασία του «αποδιοποµπαίου τράγου», µε
αποτέλεσµα φαινόµενα που έχουν την αιτία τους σε πολλούς παράγοντες
συνδυαστικά, να εξηγούνται απλουστευτικά µε την επίκληση και τον υπερτονισµό
ενός µόνο εξ αυτών.
Έτσι, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση παραγωγής «φοβικού» ρατσισµού,
είναι όταν δηµιουργείται στην κοινή γνώµη η πεποίθηση ότι οι ξένοι µετανάστες είναι
συλλογικά υπεύθυνοι για την αύξηση της εγκληµατικότητας, διαδικασία στην οποία
καθοριστικό

ρόλο

παίζουν

τα

µέσα

πληροφόρησης

µε

την

έµφαση

και

δραµατοποίηση της εγκληµατικότητας των ξένων µεταναστών και τη µαζική χρήση
αρνητικών εθνικών στοιχείων.
Άλλα στοιχεία που θα µπορούσαν να αποδραµατοποιήσουν το κλίµα αυτό ή
να φωτίσουν το πρόβληµα από άλλες πλευρές, π.χ. το γεγονός ότι οι πραγµατικοί
δείκτες της εγκληµατικότητας των ξένων µεταναστώ ν εν µέρει µόνο επιβεβαιώνουν
το συσχετισµό της παρουσίας τους µε την αύξηση της εγκληµατικότητας ή ότι το
καθεστώς παρανοµίας κάτω από το οποίο υποχρεώνονται να ζουν οι περισσότεροι
εξ αυτών διαµορφώνει ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάδυση εγκληµατικών
συµπεριφορών

εκ

µέρους

τους,

σπανίως

προβάλλονται

από

τα

µέσα

πληροφόρησης, που αναδεικνύονται έτσι στον κεντρικό πρωταγωνιστή της
νοµιµοποίησης και αναπαραγωγή: της µορφής αυτής ρατσισµού.
Αυτοί οι τρεις τύποι ρατσισµού συνθέτουν το φαινόµενο του «νέου ρατσισµού
ή νεοοατσισµού» που ορθά χαρακτηρίζεται ως ένας «ρατσισµός χωρίς φυλές», για
να επισηµανθεί η διάφορα του από τον «κλασικό» βιολογικό ρατσισµό. Βέβαια, στην
καθηµερινή ζωή δεν εκδηλώνονται κατ’ ανάγκην µε καθαρό τρόπο, ο καθένας σε
αυτόνοµη και ολοκληρωµένη µορφή, αλλά συχνά παρουσιάζουν µια µικτή
φυσιογνωµία
Η διάκριση ανάµεσα σε «κλασικό» ρατσισµό και νεορατσισµό δεν αναφέρεται
κατ ‘ ανάγκην σε δύο διαφορετικές πρακτικές ρατσισµού, µία «κλασική» µορφή που

έχει ως σκληρό πυρήνα τη βία και µια άλλη «σύγχρονη» που εκφράζεται µε
ηπιότερες συµπεριφορές ( µολονότι στα σηµερινά δηµοκρατικά Κράτη συχνότερες
είναι αυτές οι τελευταίες). Είναι λάθος να θεωρούµε το νεορατσισµό ως ένα
«soft»ρατσισµό καθώς η βία είναι εγγενές στοιχείο κάθε µορφής ρατσισµού,
ανεξάρτητα από τα θέµατα και τα αντικείµενΑ του, και τούτο ισχύει και για το
νεορατσισµό, ο οποίος από τη στιγµή που γίνεται πρακτική, µπορεί να εκδηλωθεί,
όπως αποδεικνύει η ευρωπαϊκή εµπειρία, µε ακραίες µορφές βίας.
Η διάκριση ανάµεσα σε «κλασικό» ρατσισµό και νεορατσισµό έχει νόηµα
κυρίως στο επίπεδο των ρατσιστικών προκαταλήψεων και χρησιµεύει στο να
καταδείξει το µετασχηµατισµό του περιεχοµένου και της λεκτικής έκφρασης αυτών
των προκαταλήψεων, που από ανορθολογικές και χονδροειδείς έχουν γίνει στη
σηµερινή συγκυρία περισσότερο λογικοφανείς και εκλεπτυσµένες. Από την άποψη
αυτή, η διάκριση ανάµεσα σε «κλασικό» ρατσισµό και νεορατσισµό θέτει το πλαίσιο
µέσα στο οποίο µπορεί να κατανοηθεί στη σηµερινή πραγµατικότητα ο ρόλος των
µέσων πληροφόρησης στη νοµιµοποίηση και αναπαραγωγή του ρατσισµού.
Οι ιδεολογικές µεταµορφώσεις του ρατσισµού εκφράζονται στο επίπεδο των
µέσων πληροφόρησης µε την υιοθέτηση ενός συγκεκαλυµµένου κα; λανθάνοντος
ρατσιστικού λόγου, αλλά αρκετά πειστικού, καθώς στηρίζεται σε «γεγονότα» που δεν
µπορούν εύκολα να αµφισβητηθούν (η εγκληµατικότητα για παράδειγµα των
Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα όσο και αν δραµατοποιείται και γιγαντώνεται
είναι ένα υπαρκτό πρόβληµα) και όχι σε φανταστικές κοινωνικές κατασκευές που
στερούνται παντελώς αποδείξεων (µόνο περιθωριακά ρατσιστικά έντυπα επενδύουν
ακόµη στο µύθο της φυλής, αλλά δεν οφείλεται βέβαια σε αυτά η ανάπτυξη
ρατσιστικοί προκαταλήψεων στην κοινή γνώµη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΜΙΣΑΛΛΟ∆ΟΞΙΑΣ.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΙ

Χρήσιµη

είναι

η

αναφορά

στο

γενικό

νοµικό

πλαίσ ιο

που

αποβλέπει στην κατάργησ η τω ν διακρίσ εων και την καταπολέµηση της
µισαλλοδοξίας και της ξενόφοβης σ τάσης.
Η Σύµβαση της UNESCO κατά τω ν διακρίσεω ν στην εκπαίδευση, η
Σύµβαση τω ν Ηνωµένω ν Εθνώ ν για την κατάργηση τω ν διακρίσεω ν
κατά τω ν γυναικώ ν και η Σύµβαση µε αριθµ. 113 της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Εργασ ίας για την κατάργησ η τω ν διακρίσεω ν στον τοµέα
της

ανεργίας

αποτελούν

επίσ ης

σηµαντικά

βασ ικά

κείµενα

που

συµπληρώ νουν το νοµικό πλέγµα της προστασίας.
Πολλά

άλλα

κείµενα

και

ιδίως

τα

βασικά

διεθνή

κείµενα

προσ τασ ίας τω ν θεµελιω δώ ν δικαιω µάτων σύµφω να µε τη Σύµβαση
τω ν Ηνωµένω ν Εθνών του 1966 για την Εξάλειψη τω ν Φυλετικώ ν
∆ιακρίσεω ν, Η Σύµβαση τω ν Ηνωµένω ν Εθνώ ν για την Προσ τασία τω ν
∆ικαιω µάτω ν

τω ν

Μετανασ τώ ν

Εργατώ ν

και

τω ν

Μελών

των

Οικογενειώ ν τους, η Αµερικανική Σύµβαση του 1979, ο Αφ ρικανικός
Χάρτης του 1981, όπως και οι Συµβάσεις για τους προσφ υγές, τους
µετανάστες, τους εργάτες, τις µειονότητες, µπορούν κάλλιστα να
χρησ ιµοποιούντα και αυτοτελώ ς για την καταπολέµηση τω ν απεχθώ ν
και

απαράδεκτω ν

φαινοµένω ν

ρατσισµού,

ξενοφ οβίας

και

µη

ανεκτικότητας.
Αναµφ ισβήτητα, από όπου και αν αρχίσει µια διάκριση, αν δεν έχει
χτυπηθεί στη γένεση της, επεκτείνεται έπειτα σε όλους τους τοµείς
(φυλή, φύλο, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκεία, ιθαγένεια κ.λ.π.) σε
τρόπο π ο υ

οδηγεί

στην κατασ τροφή

του υπέρτατου αγαθού της

ανθρώ πινης αξιοπρέπειας. Υπάρχουν επίσ ης καταστάσεις που δεν
αποτελούν

ακριβώς

διάκριση

ή

ξενοφοβία

ή

µη

ανεκτικότητα.

Συνισ τούν όµως τον π ρ ο θ ά λ α µ ο , µιας υφέρπουσας στάσης που µε το
χρόνο,

αν

δεν

ανατραπεί,

παίρνει

διαστάσεις

καταστροφής

τω ν

δικαιωµάτω ν.
Στο διεθνές πεδίο τουλάχισ τον ο νοµικός ορίζοντος, παρουσ ιάζει
ποικιλία ως προς την έντασ η και το περιεχόµενο τω ν κανόνω ν που το ν
συνθέτουν και ως προς τους αποδέκτες. Επίσ ης πολλά κείµενα όπω ς
εκείνα του Ο ργανισ µού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία σ την
Ευρώ πη (ΟΑΣΕ) έχουν αµφισβητούµενη νοµική δεσµευτικότητα. Ο
πληθυσµός τω ν κειµένω ν δεν αποτελεί ενισ χυτικό για τα ανθρώ πινα
δικαιώµατα παράγοντα, γιατί δηµιουργεί συγχύσ εις µεταξύ ορισµώ ν και

υποχρεωτικώ ν ρυθµίσεων. Η σ υνύπαρξη όµως διεθνώ ν κειµένων µε το
αυτό αντικείµενο αναδεικνύει τ ο κ α θ ε σ τ ώ ς τ η ς δ ι α κ ε ι µ ε ν ι κ ό τ η τ α ς
σ τ ο δ ι ε θ ν έ ς δ ί κ α ι ο . Πρόκειται για το φαινόµενο κατά το οποίο ένας
προσ τατευτικός τω ν ανθρω πίνω ν δικαιωµάτω ν κανόνας βρίσκεται σε
κείµενο που είναι συµβατικό, ενώ συγχρόνω ς περιλαµβάνεται και σ ε µη
συµβατικό κείµενο µε άλλη ή µε την αυτή διατύπωση, µε άλλους ή τους
αυτούς αποδέκτες. Και ναι µεν αυτό βοηθά στο να δηµιουργείται µια
ατµόσφαιρα

δικαίου,

επικαλούνται την

αλλά
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τους να ασχολούνται µε τα ανθρώ πινα δικαιώµατα. Πρέπει όµως να
τονισθεί ότι τα αρµόδια διεθνή όργανα, εκείνα κυρίως που έχουν τη ν
ευθύνη της εφ αρµογής τω ν διατάξεω ν που επιβάλλουν δικαιώµατα και
υποχρεώσεις στα κράτη, έχουν αναπτύξει πολύτιµη πρακτική που
αρχίζει από τον «εποικοδοµητικό διάλογο».
Ακολουθεί ανάλυσ η των βασ ικότερω ν διεθνώ ν κειµένω ν:
1.2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας
(E.C.R.I.)
Το Μάρτιο του 1994 το Συµβούλιο της Ευρώπης ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατά
του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας (E.C.R.I.) προκειµένου να υιοθετηθεί ένα
σχέδιο
δράσης για την καταπολέµηση του φαινοµένου του ρατσισµού και της ξενοφοβίας,
και
ανέλαβε την διοργάνωση Ευρωπαϊκής εκστρατείας για την νεολαία κατά του
Ρατσισµού,
της Ξενοφοβίας, του Αντισηµιτισµού και της Μισαλλοδοξίας.
Ταυτόχρονα, εγκαινίασε την «χώρας προς χώρα» προσέγγιση των σχετικών µε το
ρατσισµό νοµοθεσιών και πολιτικών των κρατών – µελών του, µε σκοπό την
διατύπωση συστάσεων για αναθεώρηση και βελτίωση αυτών, όπου απαιτείται. Αυτό
είναι που καθιστά την E. C. R .I. ως όργανο προώθησης πολιτικού διαλόγου µε
ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις αλλά και θέσπισης µέτρων προαγωγής κατά του
ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη και

την Ανακοίνωση της Επιτροπής κατά του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, στα πλαίσια
καταπολέµησης των προαναφερθέντων φαινοµένων, εντάσσει την επεξεργασία από
τα κράτη – µέλη, εθνικής στρατηγικής, µε βάση ιδιαίτερες πρακτικές και εµπειρίες
όπως και την ενίσχυση της συνεργασίας µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τον
ρατσισµό και την ξενοφοβία.
1.2.1Περιληπτικά το πρόγραµµα δράσης της E. C. R .I.
Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων της ECRI όπως έχει διαµορφωθεί µετά την
πρώτη
πενταετία λειτουργίας της, περιλαµβάνει τρεις πτυχές: την κράτος προς κράτος
προσέγγιση, την εργασία πάνω σε γενικά θέµατα και τις δραστηριότητες τις
σχετικές
µε την κοινωνία των πολιτών.
1.2.1.1 Κράτος προς κράτος προσέγγιση
Σε αυτή την προσέγγιση η ECRI,εξετάζει προσεκτικά την επικρατούσα κατάσταση
στα Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης την αναλύει και έπειτα διατυπώνει
συστάσεις και προτάσεις , αναφορικά µε το πώς τα προβλήµατα του ρατσισµού
και
της ξενοφοβίας µπορούν να αντιµετωπιστούν.
Οι εκθέσεις της ECRI έχουν µορφή «σχεδίου»1 στα ενδιαφερόµενα Κράτη-Μέλη,
έπειτα
αρχίζει η διαδικασία εµπιστευτικού διαλόγου µε τις αρµόδιες αρχές των Κρατών
αυτών.
Υπάρχει συνεχής επανεξέταση του περιεχοµένου της έκθεσης σύµφωνα µε τις
παρατηρήσεις του διαλόγου. Ύστερα, η έκθεση αποκτά την τελική µορφή της και
παραδίνεται στις Κυβερνήσεις των Κρατών µε τη διαµεσολάβηση της Επιτροπής των
Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η έκθεση δηµοσιοποιείται δύο µήνες µετά
τη
διαβίβαση της, εφόσον η Κυβέρνηση του ενδιαφερόµενου Κράτους δεν εκφράσει
αντίθετη βούληση.

Το 1998 η ECRI ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο των Κράτος προς Κράτος
εκθέσεων
για όλα τα Κράτη-Μέλη. Τον Ιανουάριο του 1999 άρχισε το δεύτερο στάδιο της
Κράτος προς Κράτος προσέγγισης, όπου διήρκησε τέσσερα χρόνια και κάλυψε το
σύνολο των Κρατών-Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε σκοπό την
παραγωγή
περίπου δέκα ξεχωριστών εκθέσεων ετησίως. Το επόµενο στάδιο συνδυάζει τις
εκθέσεις µε την καταγραφή των προτάσεων, που περιλαµβάνονται στις πρώτες
εκθέσεις της ECRI για κάθε Κράτος, την ενηµέρωση των πληροφοριών που
υπάρχουν στις αρχικές εκθέσεις και την ανάλυση θεµάτων ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος
για τις χώρες που αφορούν.
Μόνο έτσι µπορεί να δηµιουργηθεί µία λεπτοµερειακή και αναλυτική εικόνα της
κατάστασης αναφορικά µε το ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία σε κάθε Χώρα,
ακολουθεί

1 Π. Νάσκου – Περράκη ‘‘η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στην
Ελλάδα και την Ευρώπη. εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα 2000 σελ. 104
µια επίσκεψη των αρµόδιων εισηγητών-µελών της Επιτροπής ύστερα συντάσσεται το
σχέδιο κάθε νέας έκθεσης.
Η δηµοσιοποίηση των εκθέσεων της ECRI για κάθε Κράτος χωριστά αποτελεί
σηµαντικό στάδιο για την ανάπτυξη ενός συνεχιζόµενου και παραγωγικού διαλόγου
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών των Κρατών- Μελών. Αυτό έχει

σαν σκοπό να βρεθούν λύσεις στα προβλήµατα του ρατσισµού και της
µισαλλοδοξίας, που
αντιµετωπίζουν τα Κράτη. Αναγκαία είναι και η συνεισφορά των µη κυβερνητικών
οργανώσεων και τυχόν άλλων σωµατίων ή ανεξάρτητων οργανώσεων, που
δραστηριοποιούνται σ' αυτό το χώρο και µε αυτό το αντικείµενο δράσης , είναι ένα
ευπρόσδεκτο µέρος αυτής της διαδικασίας και στοχεύει στη διασφάλιση της
συνεισφοράς της ECRI να είναι όσο πιο εποικοδοµητική και χρήσιµη γίνεται.
1.2.1.2 Ο ρόλος της ECRI
Η ECRI εργάζεται πάνω σε µια σειρά συστάσεων γενικής πολιτικής,
απευθυνόµενων στις κυβερνήσεις όλων των Κρατών-Μελών. Οι συστάσεις αυτές
παρέχουν τις βασικές κατευθυντήριες γραµµές ώστε να δηµιουργηθούν και να
υπάρξουν «αναλυτικές εθνικές πολιτικές»2.
Με την πρώτη σύσταση γενικής πολιτικής της ECRI καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα
µέτρων και εκφράζεται η βασική προσέγγιση που η Επιτροπή θέτει ως θεµέλιο για
την καταπολέµηση του ρατσισµού.
Με την δεύτερη σύσταση γενικής πολιτικής της ECRI εστιάζεται ο ρόλος
ειδικευµένων σωµάτων σε εθνικό επίπεδο, όπως για παράδειγµα εθνικές επιτροπές
ή ο θεσµός του Ombudsman για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της
µισαλλοδοξίας.
Με την τρίτη σύσταση γενικής πολιτικής γίνεται αναφορά στην καταπολέµηση του
ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας ως προς τους τσιγγάνους .
Με την τέταρτη σύσταση γενικής πολιτικής έχει σαν στόχο την προώθηση εθνικών
ερευνών µε αντικείµενο την εµπειρία και την αντίληψη των διακρίσεων του ρατσισµού
από την ‘‘οπτική γωνία των πιθανών θυµάτων’’3.
Με την πέµπτη σύσταση γενικής πολιτικής γίνεται αναφορά στην καταπολέµηση
της µισαλλοδοξίας και των διακρίσεων έναντι των Μουσουλµάνων.
Έχουν γίνει διάφορες δραστηριότητες που περιλαµβάνουν το χώρο και το ρόλο
της εκπαίδευσης στην καταπολέµηση του ρατσισµού και το πρόβληµα της διάδοσης
ρατσιστικών µηνυµάτων µέσω του INTERNET.

2 Π. Νάσκου – Περράκη ‘‘η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στην
Ελλάδα και την Ευρώπη. εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. Αθήνα 2000 σελ. 105
3 Ν. Φραγκάκης ‘‘Καταπολέµηση ρατσισµού στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή
επιτροπή κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας ’’ εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.
Αθήνα 2000, σελ. 106
του Ombudsman για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας.
Με την τρίτη σύσταση γενικής πολιτικής γίνεται αναφορά στην καταπολέµηση του
ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας ως προς τους τσιγγάνους .
Με την τέταρτη σύσταση γενικής πολιτικής έχει σαν στόχο την προώθηση εθνικών
ερευνών µε αντικείµενο την εµπειρία και την αντίληψη των διακρίσεων του ρατσισµού
από την ‘‘οπτική γωνία των πιθανών θυµάτων’’3.

Με την πέµπτη σύσταση γενικής πολιτικής γίνεται αναφορά στην καταπολέµηση
της µισαλλοδοξίας και των διακρίσεων έναντι των Μουσουλµάνων.
Έχουν γίνει διάφορες δραστηριότητες που περιλαµβάνουν το χώρο και το ρόλο
της εκπαίδευσης στην καταπολέµηση του ρατσισµού και το πρόβληµα της διάδοσης
ρατσιστικών µηνυµάτων µέσω του INTERNET.
Η ECRI σκοπεύει να αναπτύξει µία στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή η συνεργασία ήταν ένα από τα συµπεράσµατα της πρώτης κοινής συνάντησης
τον Ιούνιο 1999 µεταξύ των προεδρείων των δύο οργάνων στο Παρίσι.
1.2.1.3 Σχέσεις µε την κοινωνία των πολιτών
Η επιτροπή έχει άλλο ένα τοµέα δράσης, την ανάπτυξη σχέσεων µε τους πολίτες
καθώς και την συνεργασία της µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό είναι
σηµαντικό καθώς είναι ο µόνος τρόπος ώστε να υπάρξει πραγµατικά µία θετική
επίδραση ώστε να συντελέσουν πραγµατικά στην αλλαγή της ζωής των θυµάτων του
ρατσισµού και των διακρίσεων.
Προκειµένου να αναπτυχθούν οι σχέσεις µε την κοινωνία των πολιτών και της
επιτροπής γίνονται µεταξύ άλλων και τα εξής :
Χρήση ενός site στο internet µε τίτλο ‘‘καταπολέµηση του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας’’ η ιστοσελίδα είναι η ακόλουθη : www.ecri.coe.int .
Παραγωγή πληροφοριακού δελτίου που αποστέλλεται σε πολλές διευθύνσεις.
∆ιάφορα συνέδρια και συναντήσεις µε σκοπό την συνεργασία µε τις µη
κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται µε το συγκεκριµένο θέµα.
Συµµετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις που κάνουν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Χρήση των Μ.Μ.Ε. για την διάδοση στους πολίτες της δράσης των Μ.Κ.Ο. και της
ECRI.

1.2.2 Ο αγώνας κατά του ρατσισµού από την ECRI
Από το 1997 η ECRI συντάσσει Ετήσια Έκθεση για τη δράση της, την υποβάλλει
στην Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης και την δηµοσιεύει.
Στην Ετήσια Έκθεση της επιτροπής για το επόµενο έτος ,(1998), που
δηµοσιεύθηκε την άνοιξη του 1999 περιλαµβάνονται οι ακόλουθες κύριες τάσεις :
Από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις δραστηριότητες της, η ECRI
είναι τώρα σε θέση να φωτίσει µερικές από τις κυριότερες τάσεις, οι οποίες
διαµορφώνουν το υπόβαθρο για την εργασία και τις µελλοντικές πρωτοβουλίες της.
Οι τάσεις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
την έκταση τους. Η ECRI θεωρεί ότι οι γενικές αρνητικές τάσεις έχουν επαρκώς
επεκταθεί ώστε να δικαιολογήσουν την ιδιαίτερη αναφορά τους.
Το γνώρισµα της Ευρωπαϊκής απογραφής είναι η εµµονή στις διακρίσεις σε
διάφορα επίπεδα (απασχόληση, στέγαση, παροχή υπηρεσιών, απόκτηση ιθαγένειας
κ,λ.π.) αναφορικά µε τα µέλη των µειονοτικών οµάδων. Η κατάσταση γίνεται
δυσχερής, λόγω έλλειψης αποτελεσµατικών προβλέψεων κατά των διακρίσεων στα
περισσότερα Κράτη-Μέλη.
Υπάρχουν σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες νοµοθετικές ρυθµίσεις που µπορεί
κανείς να κριτικάρει γιατί προβαίνουν σε διακρίσεις έναντι συγκεκριµένων κατηγοριών
ανθρώπων που προσδιορίζονται µε βάση τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνότητα, τη
θρησκεία κ.λ.π. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι καθηµερινές διακρίσεις
προέρχονται περισσότερο από πρακτικές από την πλευρά τόσο του κράτους όσο και
ατόµων. Αυτό συνδέεται στενά µε µια µη ικανοποιητική εφαρµογή των υπαρχουσών
αντιρατσιστικών διατάξεων - ένα επαναλαµβανόµενο χαρακτηριστικό στις εκθέσεις
της Επιτροπής για την κατάσταση που επικρατεί στην κάθε χώρα.

Η συνεχώς αυξανόµενη εχθρότητα σε βάρος µεταναστών, προσφύγων και ατόµων
που αναζητούν άσυλο προβάλλεται όλο και περισσότερο από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και από ορισµένους πολιτικούς. Αντανακλάται, στην περιοριστική
νοµοθεσία και σε µέτρα που δεν εγγυώνται πάντα το σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Η υιοθέτηση αυτών των µέτρων ευνοείται, σε γενικές γραµµές, από το
γεγονός ότι δηµοκρατικές πολιτικές παρατάξεις, φοβούνται µη χάσουν την εκλογική
υποστήριξη µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού, τα οποία υποτίθεται ότι είναι
εχθρικά απέναντι στους αλλοδαπούς, αποµακρύνονται συνεχώς από την ιδέα µιας
κοινωνίας βασισµένης στις αρχές της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.
Άλλο θέµα ανησυχίας είναι η αύξηση των διακηρύξεων ρατσιστικής ή εθνοτικής
βίας και πρόκλησης σε φυλετική ή εθνοτική µισαλλοδοξία.
Η ραγδαία ανάπτυξη εξτρεµιστικών ακροδεξιών οργανώσεων στην Ευρώπη είναι
µία τάση που παίζει θεµελιώδη ρόλο στην εξάπλωση των φαινοµένων εχθρότητας
και βίας.
Η συνεχιζόµενη παρουσία ρατσισµού και προκαταλήψεων στους κρατικούς θεσµούς
(στο δικαστικό σύστηµα, στην αστυνοµία, στα σχολεία κ.λ.π.) συνοδεύεται
από µια αποτυχία εκ µέρους των κυβερνήσεων να δώσουν στα θέµατα του
ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας την αναγκαία προτεραιότητα και επαρκείς λύσεις. Η
έλλειψη σωστής απάντησης σε τέτοια φαινόµενα αντανακλάται στην απουσία
σταθερότητας στις πρακτικές που ακολουθούν τα Κράτη σε θέµατα συνδεόµενα µε το
ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία.
Υπάρχει µία αύξηση του αριθµού καταγγελιών για ρατσιστική συµπεριφορά ατόµων
που έχουν επιφορτιστεί µε την εφαρµογή του νόµου. Εδώ ανήκει το προσωπικό
ελέγχου των συνόρων, καθώς επίσης και αξιωµατούχοι της αστυνοµίας. Τα τελευταία
χρόνια έχουµε γίνει µάρτυρες συγκριτικά περισσότερων βίαιων επεισοδίων, που
µερικές φορές κατέληξαν στο θάνατο, στον τοµέα αρµοδιότητας των παραπάνω
προσώπων.
Η συγκεχυµένη ιδέα τού ρατσισµού σαν θεωρίας στηριζόµενης στην ούτως
καλούµενη «υπεροχή» µιας φυλετικής ή εθνικής οµάδας πάνω σε µια άλλη, δεν έχει
εξαφανιστεί. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί µια τάση προς ένα άλλο είδος
θεωρίας και ο σύγχρονος ρατσισµός στις κοινωνίες µας φαίνεται διαρκώς να παίρνει
τη µορφή απόψεων που εκφράζονται τόσο από δηµόσιους φορείς όσο και από
άτοµα σχετικά µε υποτιθέµενες ανυπέρβλητες πολιτισµικές διαφορές µεταξύ των
οµάδων. Αυτή η αλλαγή πιθανότατα είναι το αποτέλεσµα της ανάγκης που
αισθάνθηκαν ορισµένοι να κάνουν το ρατσισµό περισσότερο «αποδεκτό»4 και
λιγότερο ασύµβατο µε την ιδέα µιας κοινωνίας στηριζόµενης σε δηµοκρατικές αξίες.
Η θρησκευτική µισαλλοδοξία φαίνεται να είναι σε έξαρση. Προκαταλήψεις σε βάρος
των Μουσουλµανικών κοινοτήτων (Ισλαµοφοβία) είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και
εκφράζονται σε διάφορα επίπεδα (βιαιότητες, απειλητική συµπεριφορά, διακρίσεις,
γενική αρνητική στάση και στερεότυπα).
Πράξεις βίας εναντίον των µελών των Εβραϊκών κοινοτήτων και η διάδοση
αντισηµιτικού υλικού δεν έχουν µειωθεί τα τελευταία χρόνια. Η επανεµφάνιση των
ακροδεξιών στην Ευρώπη ενισχύει την εξάπλωση των αντισηµιτικών ιδεών.
Οι Ρόµα (τσιγγάνοι) υποφέρουν σ' όλη την Ευρώπη από επίµονες προκαταλήψεις.
Αυτό οδηγεί σε διακρίσεις σε βάρος των µελών αυτής της οµάδας σε πολλά επίπεδα
της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής και στον κοινωνικό αποκλεισµό. Οι τσιγγάνοι
γίνονται συχνά στόχος βίαιων εκδηλώσεων ρατσισµού και µισαλλοδοξίας.
Τέλος, ένα ανησυχητικό φαινόµενο, το οποίο πρέπει ν' αναφερθεί, είναι η διαρκώς
αυξανόµενη χρήση νέων τεχνολογιών µαζικής επικοινωνίας από ρατσιστές, άτοµα ή
οµάδες, (ιδιαίτερα η χρήση του INTERNET ) για τη διάδοση ρατσιστικών µηνυµάτων.
Η ECRI θεωρεί ότι αυτές οι αρνητικές τάσεις πρέπει να παρακολουθηθούν από
κοντά και να ληφθούν περαιτέρω µέτρα σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για
την καταπολέµηση τέτοιων εκδηλώσεων ρατσισµού, ξενοφοβίας, αντισηµιτισµού και
µισαλλοδοξίας. Σ' αυτή την προοπτική η ECRI καλωσορίζει µερικά ενθαρρυντικά
σηµάδια ανάληψης δράσης που τα αποτελέσµατα της έχουν γίνει αισθητά. Σε πολλές

περιπτώσεις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την καταπολέµηση του ρατσισµού και
των διακρίσεων έχουν εισαχθεί, και µια περισσότερο αποτελεσµατική εφαρµογή
νοµοθετικών µέτρων και µέτρων πολιτικής έχει αναζητηθεί. Για παράδειγµα, η
καθιέρωση ενός εξειδικευµένου σώµατος σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέµηση
του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας έχει σταδιακά εισαχθεί ή ενισχυθεί σ' έναν
αριθµό Κρατών.
Η ίδια η ECRI δηµιουργήθηκε επί τη βάσει µιας πραγµατικής πολιτικής θέλησης
µεταξύ των Κρατών-Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης να αναλάβουν σοβαρή
δράση κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας. Απ' αυτή τη θέση η ECRI
ενθαρρύνει τα Ευρωπαϊκά Κράτη να διασφαλίσουν ότι η δέσµευση τους σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο ενισχύεται µε σταθερή και συνεχή δράση, σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Όπως προαναφέραµε η ECRI προσπαθεί να δηµιουργήσει κάποιους όρους ώστε
να υπάρξει πληροφόρηση και προς τους αλλοδαπούς που πρόκειται να εργαστούν.
Υπάρχουν εργασίες που όταν κάποιος τις αποδεκτεί συνεπάγεται ότι θα έχει και
πολλές δύσκολες ή και απάνθρωπες συµπεριφορές, έτσι για παράδειγµα και µε την
οικιακή δουλεία, και τα εξ αποστάσεως συνοικέσια. Τα προαναφερθέντα αποτελούν
ένα σύγχρονο φαινόµενο ρατσισµού γιατί συνήθως προτιµώνται άτοµα που δεν
έχουν δυνατότητα να απασχοληθούν και λόγω οικονοµικής δυσφορίας εργάζονται µε
πολύ σκληρούς όρους. Παρακάτω θα αναφέρουµε την στάση που εµφανίζει το
Συµβούλιο της Ευρώπης για τα προαναφερθέντα.

1.3

Συµβουλευτική

Επιτροπή

κατά

του

Ρατσισµού

και

της

Ξενοφοβίας (RAXEN)

Κατά τη διάρκεια µιας γαλλογερµανικής συνόδου για τα σύγχρονα
προβλήµατα του ρατσισµού και της ξενοφοβίας που έλαβε χώρα τέλος
Μαΐου του 1994 στη Mulhouse, αποφασ ίσ τηκε ότι η Ευρω παϊκή Ένωση
-η οποία, καταρχήν, ενδιαφέρεται κυρίω ς για οικονοµικά θέµατα, όπω ς
την ελεύθερη κυκλοφορία τω ν αγαθώ ν, τα προβλήµατα νοµισµατικής
πολιτικής, το Euro, τα χρηµατοδοτικά προγράµµατος κλπ- θα πρέπει
να

αποτελεί

σ υγχρόνω ς

µία

ηθική

Ευρώπη, µια Ευρώπη

που

θα

στηρίζεται στα δικαιώµατα του άνθρω που και θα είναι σε θέση να
καταπολεµήσει αποτελεσµατικά το ρατσ ισµό και την ξενοφοβία Γ ι αυτό
το λόγο, τον Ιούνιο του '94, στη ∆ιάσ κεψη Κορυφής της Κέρκυρας
αποφασ ίστηκε η δηµιουργία της Συµβουλευτικής Επιτροπής κατά του
Ρατσ ισµού και της Ξενοφοβίας Η ∆ιάσκεψη της Κέρκυρας, για πρώτη
φορά µε τόση σ αφήνεια, καταδίκασε τις επίµονες και συνεχιζόµενες
επιθέσεις ρατσ ισµού και Ξενοφοβίας και εξέφρασε την πρόθεση της να
εντείνει τον αγώ να της κατά αυτώ ν τω ν φαινοµένω ν. Συνέστησε,
λοιπόν, αυτήν την Συµβουλευτική Επιτροπή.
Η Επιτροπή δεν σ υγκροτείται από κρατικούς εκπροσώπους αλλά
οκτώ εκπροσώ πους της κοινω νίας τω ν πολιτώ ν κάθε κράτους-µέλους.

Σκοπός ήταν να συσταθεί από αξιόλογα πρόσω πα, τα οποία είτε θα
ήταν εµπειρογνώµονες είτε εκπρόσωποι της κοινότητας των πολιτώ ν.
Έχει την εντολή να διατυπώ νει συσ τάσεις, οι οποίες, στο µέτρο του
δυνατού, θα προσ αρµόζονται στις εθνικές και τοπικές ανάγκες και θα
επιτρέπουν τι συνεργασία µεταξύ τω ν κυβερνήσεω ν και τω ν διαφόρω ν
κοινω νικώ ν φορέω ν.
Ακολούθησε

ψήφισ µα

του

Συµβουλίου

Εκπαίδευσ ης,

το

οποίο

αφορούσε στο πώς θα µπορούσαν να ανταποκριθούν τα εκπαιδευτικά
συστήµατα στα προβλήµατα του ρατσ ισ µού και της ξενοφοβίας. Στο
θέµα της πρόληψης, η εκπαίδευση πράγµατι έχει ένα ρόλο-κλειδί.
Επίσης, την εν λόγω έκθεση ακλούθησ ε ένα ψήφ ισµα του Συµβουλίου
Εργασ ίας και Κοινω νικώ ν Υποθέσ εω ν σ χετικά µε την καταπολέµηση
του ρατσισ µού και της ξενοφοβίας στον τοµέα της απασχόλησης και
τω ν κοινω νικώ ν υποθέσεω ν, όπου ο ρατσισµός δρα υπονοµευτικά αλλά
πολύ συχνά οι άνθρωποι δεν το αντιλαµβάνονται.
Στα τελικά πορίσµατα της, η έκθεσ η αναφέρει κάποιες σ υστάσεις.
Ζήτησε από το Συµβούλιο της Ευρω παϊκής Ένωσ ης να επιβεβαιώσει
ρητά και µε σαφήνεια τη βούληση του να καταπολεµήσει µε κάθε
δυνατό τρόπο τον ρατσισ µό και την ξενοφοβία στην Ευρώ πη. Ζήτησε,
επίσ ης, από το Συµβούλιο να εγκρίνει την άµεση σύσταση ενός Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου για το Ρατσισµό και την Ξενοφοβία. Σε αυτό το πλαίσιο πρότεινε να
ξεκινήσουν διαπραγµατεύσεις µε το Συµβούλιο της Ευρώπης για τη σύναψη
συµφωνίας στενής συνεργασίας. Ζήτησε, ακόµη, να υποβληθεί στη ∆ιακυβερνητική
∆ιάσκεψη σχέδιο τροποποίησης της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος,
ενθάρρυνε την Επιτροπή RAXEN να συνεχίσει τις εργασίες της, µέχρις ότου
τουλάχιστον συσταθεί το εν λόγω Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο.

1.4

∆ιεθνείς Συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) 1962
Οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας (∆ΣΕ) της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

(∆ΟΕ) κατοχυρώνουν γενικά ίση προστασία των δικαιωµάτων που αφορούν,
ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Ειδική µνεία πρέπει να γίνει στη ∆ΣΕ 118 σχετικά µε την
ισότητα µεταχείρισης στην κοινωνική ασφάλεια (1962), που ορίζει ότι κάθε κράτοςσυµβαλλόµενο µέρος υποχρεώνεται να χορηγήσει στο έδαφός του στους υπηκόους
οποιασδήποτε άλλης χώρας ισότητα µεταχείρισης σε ό,τι αφορά στα δικαιώµατα
κοινωνικής ασφάλειας.

1.5 Σύµβαση τω ν Ηνω µένω ν Εθ νώ ν του 1966 για την Εξάλειψη των
Φυλετικών ∆ιακρίσεων.
Έναν βασικό ορισµό των «φ υλετικώ ν διακρίσεω ν» περιέχει η
θεµελιώδης Σύµβασ η τω ν Ηνωµένω ν Εθνώ ν του 1966 για την εξάλειψη
των φυλετικών διακρίσεων .
Το

άρθρο

1,

το

οποίο

διαβάζεται

σε συνδυασµό

προς

το

προοίµιο, έχει δώσει αφορµή για προβληµατισµό και µε την πάροδο
του χρόνου το πεδίο εφαρµογής του έχει διευρυνθεί κυρίως σ τα
αρµόδια διεθνή όργανα προστασίας. Η

διάταξη

ο ρ ί ζ ε ι : «Ο όρος

φυλετική διάκριση υπονοεί κάθε διάκρισ η, εξαίρεσ η ή προτίµηση που
βασίζεται στη φ υλή, το χρώµα, την

καταγωγή,

την εθνική ή εθνολογική

προέλευσ η µε σκοπό ή αποτέλεσµα την εκµηδένιση ή διακινδύνευση της
αναγνω ρίσεω ς, απολαύσεω ς ή ασκήσεως υπό ορούς ισότητας τω ν
δικαιωµάτω ν του ανθρώπου και τω ν θεµελιωδώ ν ελευθεριώ ν σ τον
πολιτικό, οικονοµικό, κοινω νικό, µορφ ωτικό ή οποιονδήποτε άλλο
τοµέα του δηµόσιου βίου».
Κατά δε το άρθρο 5 αυτής: "Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις υποχρεώσεις που
καθορίζονται στο άρθρο 2 αυτής της Συνθήκης, τα κράτη αναλαµβάνουν να
απαγορεύσουν και να εξαλείψουν τις φυλετικές διακρίσεις σε όλες τις µορφές τους
και να εγγυηθούν το δικαίωµα του καθένα, χωρίς διάκριση ως προς τη φυλή, το
χρώµα ή την εθνική προέλευση, στην ισότητα ενώπιον του νόµου, ιδίως ως προς την
απόλαυση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και του δικαιώµατος στην κοινωνική
ασφάλεια».
Τέλος, κατά το Άρθρο 14 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την
Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων, επιτρέπεται η εξέταση ατοµικών αναφορών
από την Επιτροπή για την Εξάλειψη Φυλετικών ∆ιακρίσεων. Το τελευταίο διάστηµα
γίνεται προσπάθεια αντιµετώπισης ρατσιστικών φαινοµένων σε επίπεδο διαδικτύου.
Ω ς προς την «µ η α ν ε κ τ ι κ ό τ η τ α » («Intolerance») ο ορισµός της
εξάγεται εξ αντιδιαστολής από το άρθρ. 2 της ∆ιακηρύξεως τω ν
Ηνωµένω ν Εθνώ ν για την εξάλειψη της µη ανεκτικότητας και τω ν
διακρίσεω ν που αφορούν σ τη θρησκεία και τις πεποιθήσ εις.
Σχετικό είναι και το Ψήφισµα 36/53 της 25ης Νοέµβριου 1981 της
Γενικής Συνελεύσ εως τω ν Ηνω µένω ν Εθνών.

1.6 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(1966)

•

Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων (άρθρο 12 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα
Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα)
Εξασφαλίζεται το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας και εκλογής κατοικίας

στο έδαφος του κράτους.
Α)Η ρύθµιση καλύπτει τόσο τους ηµεδαπούς, όσο και τους αλλοδαπούς που
βρίσκονται νόµιµα στην επικράτεια. ∆εν αφορά τους εισερχόµενους και διαµένοντες
παράνοµα αλλοδαπούς ή σε εκείνους που εισήλθαν νόµιµα αλλά έληξε η άδεια
παραµονής τους.
Β) Οι ηµεδαποί χαίρουν απεριορίστου δικαιώµατος εισόδου και εξόδου στο
κράτος της ιθαγένειας τους, καίτοι το άρθρο 12 παρ. 4 ορίζει ότι ενδεχόµενη
απαγόρευση εισόδου ηµεδαπού δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη. Σε αυτό το σηµείο το
άρθρο 12 αποδίδει αναχρονισµό.
Γ) ∆εν νοµιµοποιείται άρνηση εξόδου σε αλλοδαπούς, είτε αυτοί βρίσκονται
νόµιµα, είτε παράνοµα στο έδαφος του κράτους.
∆) Αποκλίσεις από τους πιο πάνω κανόνες επιτρέπονται όµως δια νόµου,
εφόσον κρίνονται απαραίτητες για την εθνική ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια
υγεία και ηθική και τα δικαιώµατα που πλησίον και συνάδουν προς άλλα δικαιώµατα
αναγνωριζόµενα από το Σύµφωνο. Κατά τις παρελθούσες δεκαετίες υπήρξε
διχογνωµία ως προς τη νοµιµότητα απαγορεύσεως εξόδου για την προστασία του
κράτους από τη διαρροή ειδικευµένων επιστηµόνων ή για λόγους οικονοµικούς. Και
ναι µεν το ανεκπλήρωτο σοβαρών φορολογικών υποχρεώσεων µπορεί να
αποτελέσει λόγο αρνήσεως της διοικήσεως να επιτρέψει την έξοδο σε οποιοδήποτε
άτοµο, όπως και η µη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ηµεδαπού, αλλά
απαγόρευση εξόδου για λόγους οικονοµικής ανάπτυξης δεν είναι σήµερα νοητή.

•

Απαγόρευση αυθαίρετης απελάσεως αλλοδαπών(άρθρο 13 του ∆ιεθνούς
Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα)
Το άρθρο 13 είναι προσεκτικά διατυπωµένο: Αφορά µόνο στον αλλοδαπό

που βρίσκεται νοµίµως στο έδαφος του κράτους και προβλέπει ότι η απέλαση του
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο σύµφωνα µε τον νόµο. Ο απελαυνόµενος, εκτός αν
συντρέχουν µείζονες λόγοι εθνικής ασφάλειας, πρέπει να χαίρει του δικαιώµατος

υποβολής αιτήσεως κατά της απελάσεως και να εκπροσωπείται ενώπιον των
αρµοδίων αρχών. Και εδώ η Επιτροπή ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και
Πολιτικά ∆ικαιώµατα κάνει συσταλτική ερµηνεία της άλλωστε χαλαρής υποχρεώσεως
της πολιτείας. Τα όργανα του Στρασβούργου είναι πολύ πιο γενναιόφρονα ως προς
τους αλλοδαπούς.

•

Χρηστή απονοµή της δικαιοσύνης – δίκαιη δίκη (άρθρο 14 του ∆ιεθνούς
Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα )

•

Απαγόρευση αναδροµικής ισχύος των ποινικών νόµων (άρθρο 15 του
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα)

Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα περιέχει εκτεταµένη
παρουσίαση του δικαιώµατος στη χρηστή απονοµή της δικαιοσύνης. Επειδή όµως η
νοµολογία εφαρµογής του άρθρου 14 είναι ακόµα περιορισµένη, η επιστήµη
συνήθως παραπέµπει στην πλουσιότατη νοµολογία των ευρωπαϊκών οργάνων
σχετικά µε την ανάλογη- αλλά όχι όµοια ρύθµιση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής
Συµβάσεως. Χωρίς αµφιβολία η Επιτροπή ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και
Πολιτικά ∆ικαιώµατα συχνά εµπνέεται από τη νοµολογία αυτή. Τα πιο δυναµικά µέλη
της Επιτροπής ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα είναι
ευρωπαίοι νοµικοί που έχουν θητεύσει στις διάφορες επιτροπές και τα όργανα του
Στρασβούργου. Η δε κυκλοφορία εµπειρογνώµων, κατά το µέτρο που είναι
εµπειρογνώµονες και όχι πολιτικοί φίλοι των κυβερνήσεων, από διεθνή οργανισµό σε
άλλο διεθνή οργανισµό, αποτελεί σοβαρή ελπίδα εναρµονίσεως της νοµολογίας.
Το άρθρο 14 παρ.1 αφορά σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον όλων των
δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών, διοικητικών. Η πολιτεία υποχρεώνεται να
εξασφαλίζει την ίδρυση και λειτουργία δικαστηρίων.

1.7 Η ∆ιακήρυξη της UNESCO του 1978.
Η ∆ιακήρυξη της UNESCO για τη φυλή και τη φυλετική προκατάληψη έγινε το
1978. Στη διακήρυξη δε δίνεται νοµικός όρος του ρατσισµού, αλλά ένας αναλυτικός
κατάλογος των εκδηλώσεών του: θεωρίες που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν ανώτερες
και κατώτερες φυλετικές ή εθνοτικές οµάδες, απλή δικαιολόγηση τέτοιων θεωριών,
ρατσιστικές ιδεολογίες, στάσεις προκατάληψης, συµπεριφορά διακρίσεων, πρακτικές

απολήγουσες σε ρατσιστική ανισότητα και, τέλος, νοµοθεσία και πρακτική
διακρίσεων (άρθρο 2).

1.8 Σύµβαση τω ν Ηνωµένων Εθ νώ ν 1990 για την Προστασία των
∆ικαιωµάτων των Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους
Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων των
Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους (18 ∆εκ. 1990) εγγυάται
ίση προστασία των δικαιωµάτων σε όλους τους µετανάστες.
Το άρθρο 7 αυτής ορίζει ότι τα κράτη "αναλαµβάνουν, σύµφωνα µε τα διεθνή
κείµενα σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, να σεβαστούν και να εξασφαλίσουν σε
όλους τους διακινούµενους εργαζοµένους και τα µέλη των οικογενειών τους που
βρίσκονται στο έδαφός τους ή υπάγονται στην αρµοδιότητά τους τα δικαιώµατα που
προβλέπονται στη Συνθήκη χωρίς διάκριση οποιουδήποτε είδους".

1.9 Συνθήκη Αµστερνταµ – άρθρο 13
Η συνθήκη του Άµστερνταµ ενισχύει την αρχή της ισότητας προσθέτοντας δύο
διατάξεις στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µετά τη θέση σε
ισχύ της νέας
συνθήκης.
Το νέο άρθρο 13
Το άρθρο αυτό συµπληρώνει το άρθρο 12 που αναφέρεται στη διάκριση λόγω
ιθαγένειας.
Το νέο άρθρο προβλέπει ότι το Συµβούλιο µπορεί να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
Όταν το Συµβούλιο βασίζεται στο άρθρο 13 αποφασίζει µε οµοφωνία µετά από
πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
∆ήλωση όσον αφορά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
Το νέο άρθρο 13 αναφέρει την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Η
διακυβερνητική διάσκεψη που επεξεργάστηκε τη συνθήκη του Άµστερνταµ θέλησε να
ενισχύσει τη δέσµευση αυτή µέσω µιας δήλωσης που ενσωµατώθηκε στην τελική
πράξη. Η δήλωση αυτή προβλέπει ότι όταν η Κοινότητα θεσπίζει µέτρα που αφορούν
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών, λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες
των ατόµων µε ειδικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951
2.1 Ορισµός και κτήση της ιδιότητας του συµβατικού πρόσφυγα
Κατά τη Σύµβαση της Γενεύης του 1951 «περί των προσφύγων» (και το
συµπληρωµατικό Πρωτόκολλο του 1967)- άρθρο 1, πρόσφυγας είναι: «το πρόσωπο
το οποίο ευλόγως φοβούµενο ότι θα υποστεί διώξεις λόγω της φυλής, της θρησκείας,
της ιθαγένειάς του, του γεγονότος ότι ανήκει σε ορισµένη κοινωνική οµάδα ή λόγω
των πολιτικών του πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της χώρας ιθαγένειάς του και δεν
µπορεί, ή λόγω φόβου δεν θέλει να επικαλεστεί την προστασία της χώρας αυτής».
Πρόσφυγας επίσης είναι το πρόσωπο που για τους πιο πάνω λόγους, αν και δεν έχει
την ιθαγένεια, βρίσκεται εκτός της χώρας της συνήθους διαµονής του, αλλά δεν
µπορεί ή δεν θέλει να επιστρέψει σε αυτήν. Τέλος, η ιδιότητα του πρόσφυγα µπορεί
να αποδοθεί σε πρόσωπο που νόµιµα βρίσκεται εκτός της χώρας του, αλλά η
συνδροµή µεταγενεστέρων γεγονότων δικαιολογεί τους φόβους του για διώξεις και το
καθιστά πρόσφυγα εν τοις πράγµασι. Το βασικό στοιχείο για την υπαγωγή στο
καθεστώς του πρόσφυγα είναι οι διώξεις και ο φόβος διώξεων στη χώρα
προελεύσεως. Όταν σε µία χώρα διώκεται στο σύνολό της ορισµένη κοινωνική
οµάδα, τότε είναι ευχερέστερο να θεωρηθεί συλλογικά η οµάδα αυτή, ή ατοµικά τα
µέλη της ότι εµπίπτουν στον ορισµό του πρόσφυγα. Η έννοια των διώξεων δεν έχει
προκαθορισµένο περιεχόµενο, κρίνεται όµως ότι οι σοβαρές παραβιάσεις της
Οικουµενικής ∆ιακηρύξεως, οι απειλές κατά της ζωής και της ελευθερίας ενός
προσώπου, λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή
συµµετοχής σε συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, αποτελούν πράγµατι διώξεις µε την
έννοια της Συµβάσεως. Ο Οργανισµός Αφρικανικής Ενότητας, στην προσπάθεια να
αντιµετωπίσει το συνεχές ογκούµενο στην Αφρική κύµα προσφύγων υιοθέτησε το
1979 σύµβαση κατά την οποία, για το χαρακτηρισµό του πρόσφυγα δεν απαιτείται το
στοιχείο της διώξεως. Η διάταξη αυτή παρέχει στις αφρικανικές κυβερνήσεις πολιτική
διέξοδο στο χρονίζον πρόβληµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην περιοχή.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνεκτιµούν
όλα τα στοιχεία, περιλαµβανοµένης της προσωπικότητας του αιτούντος, της
κοινωνικής του θέσεως και της πολιτικής του δράσεως κα κρίνουν περί της

αναγνωρίσεως της ιδιότητας του πρόσφυγα. Η αποδοχή ή απόρριψη της αιτήσεως
δεν υπόκειται στον έλεγχο κανενός διεθνούς οργάνου. Τέλος, η αναγνώριση από τις
κρατικές αρχές της ιδιότητας του πρόσφυγα κατά τη Σύµβαση, δεν πρέπει να
συγχέεται µε την παροχή ασύλου. Το άσυλο διέπεται από χωριστή διαδικασία,
χορηγείται µάλιστα και σε πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα κατά
τη Σύµβαση.
Στο τρίτο κεφάλαιο της Σύµβασης (άρθρα 17-19) προβλέπονται ειδικές
προϋποθέσεις για την εργασία των προσφύγων στη χώρα υποδοχής. Συγκεκριµένα
διακρίνει µεταξύ µισθωτής εργασίας (άρθρο 17), επιχειρηµατικής δραστηριότητας
(άρθρο 18) και ελευθέρων επαγγελµάτων (άρθρο 19).
Ως προς την άσκηση µισθωτής εργασίας η Σύµβαση εισάγει τη ρήτρα του
«µάλλον ευνοούµενου κράτους υπέρ των προσφύγων», χωρίς όµως να απαγορεύει
στα κράτη υποδοχής να τους παράσχουν και το δικαίωµα της εθνικής µεταχείρισης.
Συνεπώς, οι πρόσφυγες δεν ταυτίζονται µε τους ηµεδαπούς εργαζοµένους παρά κατ'
εξαίρεση (άρθρο 17 παρ. 2). Για την επιχειρηµατική δραστηριότητα των προσφύγων
η Σύµβαση δεν παρέχει τη ρήτρα του µάλλον ευνοούµενου κράτους υπέρ των
προσφύγων, αλλά αναγνωρίζει το γενικό νοµικό καθεστώς των αλλοδαπών. Η ίδια
ρύθµιση υιοθετήθηκε και για τα ελεύθερα επαγγέλµατα. Για αυτές τις δύο κατηγορίες
εργαζοµένων διατυπώνεται η προγραµµατική διακήρυξη οι πρόσφυγες να έχουν
κατά το δυνατόν ευνοϊκή µεταχείριση.
Τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν το κράτος ιθαγένειάς τους (ή αν είναι
ανιθαγενείς, το κράτος διαµονής τους) για λόγους οικονοµικούς και κοινωνικούς δεν
είναι πρόσφυγες µε την έννοια της Συµβάσεως της Γενεύης. Αποκαλούνται συνήθως
οικονοµικοί πρόσφυγες, αλλά αυτός ο χαρακτηρισµός είναι νοµικώς ανακριβής.
Επίσης, δεν είναι κατά τη Σύµβαση πρόσφυγες εκείνοι, που επειδή διώκονται από τις
καταδιωκτικές αρχές για παραβίαση του κοινού ποινικού νόµου, προσφεύγουν σε
άλλο κράτος. Στην περίπτωση αυτή συχνά προκύπτουν προβλήµατα εκτιµήσεως και
διαχωρισµού µεταξύ κοινού και πολιτικού εγκλήµατος. Η επίλυσή τους επαφίεται στο
κράτος όπου υποβάλλεται η αίτηση. Τέλος, επειδή η ιδιότητα του πρόσφυγα
αποδίδεται σε πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του εδάφους του κράτους ιθαγενείας
(ή για τους ανιθαγενείς του κράτους διαµονής) τους, την ιδιότητα αυτή δεν µπορεί να
την αποκτήσει πρόσωπο που έχει καταφύγει σε ξένη πρεσβεία1.

1

Στην περίπτωση αυτή, όπως συνέβη στην υπόθεση Haya de La Torre, επελέχθη η λύση του
διπλωµατικού ασύλου.

Η Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών του 1951 για το καθεστώς των
προσφύγων οριοθετεί την έννοια του πρόσφυγα κατ' αντιδιαστολή προς την έννοια
του οικονοµικού µετανάστη, θεσπίζοντας ειδικό καθεστώς για την απασχόληση και
την κοινωνική προστασία των προσφύγων.
Η σύµβαση του 1951 (άρθρο 31) ορίζει ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται ή
διαµένουν παράνοµα στο έδαφος συµβαλλοµένου κράτους και προέρχονται
απευθείας από το έδαφος κράτους όπου απειλείται η ζωή και η ελευθερία τους, δεν
υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις για παράνοµη είσοδο και διαµονή αν εµφανιστούν
εγκαίρως στις αρχές. Αφού δε αποκτήσουν την ιδιότητα του πρόσφυγα, µπορούν να
απελαθούν µόνο για λόγους δηµοσίας τάξεως και ασφαλείας, πάντοτε όµως µε τις
εγγυήσεις του νόµου (άρθρο 32) και µε τη δυνατότητα ασκήσεως των ενδίκων
µέσων. Ενδεχοµένη απέλαση ή επαναπροώθηση δεν επιτρέπεται να γίνει προς την
κατεύθυνση του κράτους όπου απειλείται ή υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η ζωή και
η ελευθερία τους (άρθρο 33).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’- ΑΡΘΡΑ 20-24
Αναφορικά µε την κοινωνική προστασία των προσφύγων και των αλλοδαπών
γενικότερα, σαν ιδιαίτερη πληθυσµιακή οµάδα που αντιµετωπίζει αυξηµένο κίνδυνο
να περιέλθει σε καθεστώς κοινωνικού αποκλεισµού, η Σύµβαση της Γενεύης
κατοχυρώνει στο τέταρτο κεφάλαιο µια σειρά κοινωνικών δικαιωµάτων (άρθρα 2024). Συγκεκριµένα, το άρθρο 20 προβλέπει την ίση µεταχείριση προσφύγων και
πολιτών της χώρας υποδοχής όσον αφορά τα συστήµατα δελτίου που εφαρµόζονται
σε περιόδους ανεπάρκειας βασικών καταναλωτικών προϊόντων.
Το άρθρο 21 παρέχει στους πρόσφυγες τα ίδια δικαιώµατα µε αυτά που
παρέχονται στους άλλους αλλοδαπούς στον τοµέα της στέγασης, διατυπώνοντας την
ευχή της κατά το δυνατόν ευνοϊκής µεταχείρισης. Η διάταξη αναφέρεται στην
εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς στέγασης και στην επιδότηση ενοικίου,
αποσκοπώντας στην κοινωνική ενσωµάτωση των προσφύγων.
Με το άρθρο 22 προβλέπεται η ίση µεταχείριση των προσφύγων και των
ηµεδαπών ως προς την πρωτοβάθµια δηµόσια εκπαίδευση, ενώ ως προς τις
υπόλοιπες βαθµίδες δηµόσιας εκπαίδευσης αναγνωρίζεται το γενικό νοµικό
καθεστώς των αλλοδαπών.
Επίσης, µε το άρθρο 23 ρυθµίζεται η ίση µεταχείριση των προσφύγων που
διαµένουν µόνιµα στις συµβαλλόµενες χώρες µε τους ηµεδαπούς, στον τοµέα της

κοινωνικής πρόνοιας. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προπαρασκευαστικής
επιτροπής της Σύµβασης, η εν λόγω διάταξη καλύπτει την πρόσβαση σε κοινωνικές
υπηρεσίες και την χορήγηση επιδοµάτων πρόνοιας, ιδίως στο πεδίο της
νοσοκοµειακής περίθαλψης, της συνδροµής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, της
ανεργίας και της επείγουσας ανάγκης. Προϋπόθεση των εν λόγω παροχών αποτελεί
ο χαρακτηρισµός τους ως γνήσιων παροχών κοινωνικής πρόνοιας, µε γνώµονα τα
κριτήρια της ανάγκης και της επικουρικότητας.
Τέλος, ως προς τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική
ασφάλιση προβλέπεται από το άρθρο 24 της Σύµβασης η ίση µεταχείριση των
προσφύγων που διαµένουν νόµιµα στις συµβαλλόµενες χώρες µε τους ηµεδαπούς.
Ακόµη διασφαλίζεται το δικαίωµα αποζηµίωσης λόγω θανάτου από εργατικό
ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια έστω και αν οι δικαιούχοι συγγενείς διαµένουν
εκτός της χώρας όπου έγινε το ατύχηµα (άρθρο 24 παρ. 2). Οι συνέπειες διµερών ή
πολυµερών συµβάσεων κοινωνικής ασφάλισης επεκτείνονται και στους πρόσφυγες
(άρθρο 24 παρ. 3). Η ρήτρα της ίσης µεταχείρισης των προσφύγων δεν αφορά,
πάντως, δικαιώµατα που προκύπτουν από ατοµικές εργασιακές συµβάσεις ή
µονοµερείς παροχές των εργοδοτών.
2.2.∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του συµβατικού πρόσφυγα
Είναι αυτονόητο ότι ο πρόσφυγας οφείλει να συµµορφώνεται προς τους
νόµους και τους κανονισµούς του κράτους όπου γίνεται δεκτός, να τηρεί τα µέτρα
που αποβλέπουν στη διαφύλαξη της δηµόσιας τάξεως (άρθρο 2) το δε κράτος αυτό
εφαρµόζει τη Σύµβαση χωρίς διακρίσεις φυλής, θρησκείας ή χώρας προελεύσεως.
Άλλες διατάξεις εξοµοιώνουν τον πρόσφυγα προς α)τους υπόλοιπους αλλοδαπούς
που νόµιµα διαµένουν στο κράτος και β)τους πολίτες του κράτους και συγκεκριµένα:
α)Εξοµοίωση προς τους αλλοδαπούς.
Προστατεύεται η ακίνητη και κινητή περιουσία (άρθρο 13), το δικαίωµα του
συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 15), η άσκηση µισθωτών και ελευθερίων επαγγελµάτων
(άρθρο 17,18,19), η εξασφάλιση στέγης (άρθρο 21)και η ελεύθερη κυκλοφορία
(άρθρο 26).
β)Εξοµοίωση προς τους πολίτες προβλέπεται ως προς την πνευµατική ιδιοκτησία
(άρθρο 14), το δικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια (άρθρο 16), την πρωτοβάθµια
εκπαίδευση (άρθρο 22), την κοινωνική αντίληψη (άρθρο 23), τη νοµοθεσία της
εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 23-24), την αρωγή των δηµοσίων

αρχών (άρθρο 25) και τις φορολογικές επιβαρύνσεις (άρθρο 29). Ειδικές διατάξεις
αναφέρονται στη χορήγηση και την αναγνώριση ταξιδιωτικών τίτλων ενώ υπάρχει
µέριµνα για την εξαγωγή στην αλλοδαπή χρηµατικών ποσών που ανήκουν στον
πρόσφυγα.
2.3.Λήξη της ιδιότητας του πρόσφυγα
Το άρθρο 1 παρ. γ’ της Συµβάσεως του 1951 προβλέπει έξι περιπτώσεις
λήξεως της ιδιότητας του πρόσφυγα. Οι τέσσερις πρώτες ανταποκρίνονται στις
µεταβολές της καταστάσεως για τις οποίες ο ίδιος ο πρόσφυγας έχει πάρει την
πρωτοβουλία, δηλαδή 1)αν εκούσια ζήτησε εκ νέου την προστασία του κράτους του
οποίου έχει την ιθαγένεια, 2)αν εκούσια ανέκτησε την πρότερη ιθαγένειά του, 3)αν
απέκτησε νέα ιθαγένεια και 4)αν εκούσια επέστρεψε στη χώρα όπου φοβόταν ότι θα
υφίστατο διώξεις. Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις αναφέρονται στη µεταβολή των
περιστάσεων στο κράτος ιθαγένειας ή διαµονής, κάτω από τις οποίες αναγνωρίσθηκε
το καθεστώς του πρόσφυγα.
2.4 Ύπατος Αρµοστής των Ηνωµένων Εθνών για τους πρόσφυγες
Όταν εκδηλώθηκε το διεθνές ενδιαφέρον και η οργανωτική προσπάθεια για
τους πρόσφυγες (µεσοπόλεµος και ιδιαίτερα µετά το τέλος του παγκοσµίου πολέµου)
οι ρυθµίσεις περιορίζονταν στην περιοχή της Ευρώπης. Γι’ αυτό η Σύµβαση του 1951
αναφέρεται σε πρόσωπα που εκπατρίστηκαν «λόγω των γεγονότων που συνέβησαν
στην Ευρώπη προ της 1ης Ιανουαρίου 1952.» Σήµερα όµως το προσφυγικό
φαινόµενο είναι διαδεδοµένο, αποτελεί µόνιµη κατάσταση στην Αφρική και την Ασία,
ενώ διευρύνεται στη Λατινική Αµερική και την Ευρώπη. Το πρωτόκολλο του 1967
επέκτεινε λοιπόν χωρικά και χρονικά την εφαρµογή της Συµβάσεως και ανάθεσε τη
φροντίδα συντονισµού και ανθρωπιστικών ενεργειών των Ην. Εθνών για τους
πρόσφυγες. Ο Ύπατος Αρµοστής υπάγεται κατευθείαν στον Γενικό Γραµµατέα των
Ην. Εθνών και υποβάλλει ετήσια έκθεση στη Γενική Συνέλευση του διεθνούς
οργανισµού. Παρόλο που η Σύµβαση της Γενεύης του 1951 δεν του παρέχει πολλές
δυνατότητες δράσεως, εν τούτοις οι παρεµβάσεις του παρουσιάζουν πολιτικό
χαρακτήρα.
Η Ύπατη Αρµοστεία εδρεύει στη Γενεύη και αντιµετωπίζει µονίµως τρεις
σειρές προβληµάτων. Πρώτον, ότι τα κράτη από το έδαφος των οποίων
παρατηρείται ευρεία προσφυγική έξοδος, αρνούνται για λόγους πολιτικούς να

συνεργαστούν µε την Αρµοστεία και αποδίδουν στον Ύπατο Αρµοστή πολιτικές
επιδιώξεις. δεύτερον, οι πόροι που διαθέτουν τα Ην. Έθνη για την περίθαλψη και την
περαιτέρω εγκατάσταση των προσφύγων είναι µηδαµινοί, γι’ αυτό συνεχώς ο
Ύπατος Αρµοστής απευθύνει προς τα κράτη εκκλήσεις για προαιρετικές οικονοµικές
ενισχύσεις. Τρίτον, η πραγµατικότητα είναι πιο πολύπλοκη από τους ορισµούς της
Συµβάσεως. Εκ των πραγµάτων ο Ύπατος Αρµοστής καλείται να ασχοληθεί και µε
πρόσωπα που τεχνικώς δεν είναι πρόσφυγες κατά τη Σύµβαση του 1951, ή
προσπαθεί να εντάξει στο προστατευτικό πλαίσιο της Συµβάσεως καταστάσεις που
δεν προβλέπονται από αυτήν. Έτσι, µε τη συναίνεση της Γενικής Συνελεύσεως των
Ην. Εθνών ασχολείται µε τους πρόσφυγες που µετακινούνται µέσα στο ίδιο το κράτος
τους: Είναι οι λεγόµενοι

«Displaced Persons», στους οποίους εντάσσονται

Γιουγκοσλάβοι, Κύπριοι, Αιθίοπες, Σουδανοί, Σοµαλοί, Γουατεµαλτέκοι, Μεξικανοί,
Καµποτζιανοί, Ρουαντανοί κ.α. Επίσης, ασχολείται µε την τύχη των προσώπων που
εγκαταλείπονται στην ανοιχτή θάλασσα κατά την απόπειρά τους να αποδράσουν ή
απλώς να φύγουν από τη χώρα τους: είναι οι «Boat People» από το Βιετνάµ, την
Καµπότζη, το Λάος, που επιχειρώντας για λόγους πολιτικούς ή οικονοµικούς να
µεταβούν σε άλλα κράτη της περιοχής, τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη, το Χονγκ Κονγκ,
πέφτουν θύµατα πειρατών ή αντιµετωπίζουν την άρνηση των πλοιάρχων
διερχοµένων πλοίων (κατά παράβαση των κανόνων περί προστασίας της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα) να τους περισυλλέξουν. Εάν και όταν φτάνουν σε
κάποια γειτονική ακτή, τους περιµένει κατά κανόνα απάνθρωπη µεταχείριση. Και
αφού γίνει αυθαίρετος διαχωρισµός µεταξύ πολιτικώς διωκόµενων και άλλων, αρχίζει
µακρά διαπραγµάτευση µε το κράτος προελεύσεως ώστε αυτό, χρηµατοδοτούµενο
συνήθως από δυτικές χώρες, να πάρει πίσω τους «οικονοµικούς πρόσφυγες». Η
ελληνική θέση στο ζήτηµα των «Boat People» είναι ότι αυτοί πρέπει να γίνονται
δεκτοί στο πρώτο λιµάνι προσεγγίσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΑ

Ένας ιστορικός συγγραφέας µέτρησε ότι από τους εικοσιένα πολιτισµούς που
γνώρισε η ανθρωπότητα, το άσυλο υπήρξε κατεξοχήν θεσµός των µεσογειακών
πολιτισµών (αιγυπτιακού, ιουδαϊκού, ελληνικού, αραβικού-ασιατικού). Ενώ κατά την
κλασική αρχαιότητα το άσυλο λειτουργούσε στις µεταξύ των πόλεων σχέσεις,
εξαφανίστηκε κατά το Μεσαίωνα (µε εξαιρέσεις ως προς την εκκλησία και τους

χώρους λατρείας γενικότερα), αγνοήθηκε κατά την Αναγέννηση και διατηρώντας το
θρησκευτικό του χαρακτήρα, εµφανίστηκε τον 20ο αιώνα ως πολιτική ανάγκη της
πολυτάραχης εποχής µας. Το άσυλο είναι η προστασία που παρέχεται σε αλλοδαπό
όταν αυτός προσφεύγει σ’ ένα κράτος επειδή απειλείται σε άλλο κράτος η ζωή ή η
ελευθερία του για λόγους πολιτικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς. Το άσυλο που
παρέχεται στον αφικνούµενο στα σύνορα αλλοδαπό ονοµάζεται εδαφικό άσυλο, ενώ
εκείνο που παρέχεται στους χώρους της πρεσβείας ονοµάζεται διπλωµατικό άσυλο.
Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για πολιτικό άσυλο. Το άσυλο δεν έχει σχέση µε
την ετεροδικία, τις διπλωµατικές ασυλίες και τα προνόµια, δηλαδή το ειδικό καθεστώς
που αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο για να εξασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση
του λειτουργήµατος των διπλωµατικών και προξενικών πρακτόρων στη χώρα
διαπιστεύσεώς τους. Εξάλλου η διαφορά µεταξύ του ασύλου και του καθεστώτος του
συµβατικού πρόσφυγα συνίσταται στο ότι το δεύτερο υπάγεται σε συγκεκριµένες
προϋποθέσεις κατά τη Σύµβαση του 1951, ενώ το πολιτικό άσυλο χορηγείται κατ’
απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κράτους υποδοχής και ανεξάρτητα αν το πρόσωπο
στο οποίο χορηγείται πληροί ή όχι τους συµβατικούς όρους. Είναι όµως συχνότατη η
σύγχυση µεταξύ των δύο καθεστώτων, γιατί το καθεστώς του πρόσφυγα
συνεπάγεται το άσυλο, το δε άσυλο προϋποθέτει πρόσφυγα.
Ερωτάται εάν υπάρχει διεθνής υποχρέωση χορηγήσεως ασύλου σε όποιον
ξένο το ζητεί. Βέβαια η Οικουµενική ∆ιακήρυξη, και µόνον αυτή από τα υπάρχοντα
διεθνή κείµενα, στο άρθρο 14αναφέρει ότι «καθένας έχει το δικαίωµα να ζητά και να
απολαµβάνει σε άλλες χώρες άσυλο από διώξεις». Κατά την πιο δόκιµη ερµηνεία, το
άρθρο 14 καλύπτει το δικαίωµα κάθε ανθρώπου να ζητά και να απολαµβάνει
ασύλου, αλλά δεν δηµιουργεί υποχρέωση του κράτους να παράσχει άσυλο. Πολλές
προσπάθειες καταβλήθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες για την κατοχύρωση µέσω
των Ηνωµένων Εθνών και του Συµβουλίου της Ευρώπης δικαιώµατος στο άσυλο,
αλλά ποτέ δεν καρποφόρησαν. Χρήσιµη πάντως είναι η διακήρυξη της Γενικής
Συνελεύσεως των Ηνωµένων Εθνών «περί του εδαφικού ασύλου» που σηµειώνει ότι
ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του κράτους να κρίνει για τη σκοπιµότητα χορηγήσεως
ασύλου και αποκλείει του ευεργετήµατος αυτού πρόσωπα που βαρύνονται µε
εγκλήµατα κατά της

ειρήνης, εγκλήµατα πολέµου κα εγκλήµατα κατά της

ανθρωπότητας (άρθρο 1), ενώ καλεί σε διεθνή συνεργασία για τη ρύθµιση θεµάτων
που προκύπτουν

από τη χορήγηση ασύλου (άρθρο 2) και απαγορεύει την

επαναπροώθηση των ενδιαφεροµένων προσώπων πριν την εξέταση της αιτήσεως
(άρθρο 3).

Κατά τα τελευταία χρόνια έγιναν από µερικές κυβερνήσεις απόπειρες
δηµιουργίας τεχνητού προβλήµατος µε την παραπλανητική διάκριση µεταξύ κράτους
του πρώτου ασύλου, του δεύτερου ασύλου, κλπ. Επιχειρήθηκε δηλαδή να
διαβαθµιστούν οι υποχρεώσεις διεκπεραιώσεως της αιτήσεως ασύλου, ανάλογα µε
το κράτος στο οποίο για πρώτη φορά κατέφυγε ο αιτών. Κατ΄ αυτό τον τρόπο, κράτη
όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται στο σκαλοπάτι τα δυτικής Ευρώπης, θα
αναλάµβαναν ειδικές υποχρεώσεις, επειδή τυγχάνει µονίµως να είναι κράτη του
πρώτου ασύλου. Αλλά το γεγονός ότι ο αλλοδαπός απευθύνει αίτηση ασύλου στο
πρώτο κράτος όπου έφτασε µετά την διαφυγή από τη χώρα του, δεν σηµαίνει πως το
κράτος αυτό έχει υποχρέωση να του παράσχει, και µάλιστα ταχέως πολιτικό άσυλο.
Πολλές φορές η άρνηση του πρώτου κράτους ή η βραδύτητα στην εξέταση της
αιτήσεως οδηγεί τον αιτούντα στην αναζήτηση ασύλου σε άλλο κράτος. Νέα άρνηση,
τον µετακινεί προς τρίτο κράτος, κ.ο.κ. Η άρνηση του δεύτερου ή τρίτου κράτους να
εξετάσει την αίτηση βασίζεται µερικές φορές σε πονηρή διάταξη του εσωτερικού
δικαίου, κατά την οποία, όταν ένα άτοµο έχει περάσει από ενδιάµεσες χώρες, χάνει
το δικαίωµα να αιτείται άσυλο. Έτσι, τελικά, κανένα περαιτέρω κράτος δεν τον
δέχεται, ο αιτών επανέρχεται στο πρώτο κράτος, όπου τον εκδιώκουν ξανά και
δηµιουργούνται οι λεγόµενοι «πρόσφυγες σε τροχιά».
Έπειτα έρχεται η συνθήκη του Marshicht η οποία καταργεί τους πρόσφυγες
σε τροχιά και αναιρεί τα παραπάνω.

3,1 Εργασία
Η Σύµβαση του 1979 επαναλαµβάνει τα περί δικαιώµατος στην εργασία, που
είναι µάλιστα «αναπαλλοτρίωτο». Αλλά πρόκειται για ευχολόγιο, αφού διεθνώς
κατοχυρωµένο δικαίωµα στην εργασία δεν υπάρχει. Μεγάλα διεθνή συµβατικά
κείµενα, όπως η Σύµβαση µε αριθµό 122 της ∆ΟΕ του 1964, περιέχουν
κατευθυντήριες γραµµές προς τα κράτη µε στόχο την πλήρη απασχόληση για όλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΡΓΑΝΑ – ΘΕΣΜΟΙ

4.1.

∆ιεθνής

Οµοσπονδία

∆ικαιωµάτων

του

International au Ligues de Droits de l Homme (FIDH)

Ανθρώπου

(Fédération

ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ FIDΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ
Η FIDH αποτελεί µια από τις παλαιότερες παγκόσµιες µη κυβερνητικές
οργανώσεις, η οποία ιδρύθηκε το 1922 από τη Γαλλική και τη Γερµανική Κοινωνία
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Τα αρχικά της σηµαίνουν ∆ιεθνής Οµοσπονδία
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Fédération International au Ligues de Droits de l
Homme):
Κίνητρα για τη δηµιουργία της αποτέλεσαν βασικά δυο επιδιώξεις: πρώτον,
ότι θα πρέπει να υπάρξει µια οικουµενική διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
δεύτερον ότι θα πρέπει να ιδρυθεί ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο. Περιέλαβε δε
στους κόλπους της τις περισσότερες χώρες της τότε προπολεµικής Ενωµένης
Ευρώπης. Μετά τις κρίσιµες αλλαγές που έλαβαν χώρα το 1945 και κυριότερα το
1989, η FIDΗ άνοιξε και πάλι τις πόρτες της στα νέα ανεξάρτητα κράτη. Σήµερα έχει
να επιδείξει µια παγκόσµια παρουσία, µε µόνιµες αντιπροσωπείες σε πολλά κέντρα
της διεθνούς κοινότητας, όπως για παράδειγµα στη Γενεύη και στη Ν. Υόρκη.
Ειδικότερα η αντιπροσωπεία στη Γενεύη διαδραµατίζει εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο,
διευκολύνοντας την πρόσβαση των µη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και άλλων,
οι οποίοι ασκούν προσφυγή ή άλλου είδους πίεση στην Επιτροπή της ∆ιεθνούς
Σύµβασης

για

την

κατάργηση

όλων

των

φυλετικών

διακρίσεων.

Έντονη

δραστηριότητα αναπτύσσεται πάντως κατά τη διάρκεια δύο περιόδων: αφενός το
Φεβρουάριο - Μάρτιο, οπού συνέρχεται η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
αφετέρου τον Αύγουστο, όπου συνέρχεται η Υποεπιτροπή για την πρόληψη των
διακρίσεων και την προστασία των µειονοτήτων.
Η FIDH επίσης υπήρξε πολύ δραστήρια και σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ασκώντας οργανωµένες πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
συµµετέχοντας σε Επιτροπές σύνδεσης µη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο
Συµβούλιο τη: Ευρώπης, όπου και πάλι υπάρχει µόνιµη αντιπροσωπεία, καθώς και
στην ενηµέρωση της κοινής γνώµης και την παιδεία.
4.2. Η ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Η Ένωση για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του πολίτη είναι µία από τις
δέκα τουλάχιστον µη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε τα ζητήµατα του
ρατσισµού. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι προσανατολισµένη προς

µία κατεύθυνση δράσεως, αλλά καλύπτει ένα ευρύτατο φάσµα θεµάτων που
σχετίζονται µε την προστασία των ατοµικών και όχι µόνον δικαιωµάτων.
Ιδρύθηκε το 1955 και ανέπτυξε αρκετά έντονη δράση σε ζητήµατα, όπως οι
ελεύθερες και ανόθευτες εκλογές. ∆ιαλύθηκε από τη δικτατορία, επανιδρύθηκε το
1974. Κύριος όγκος της δράσης της Ένωσης για τα δικαιώµατα του άνθρωπου ήταν
η µάχη για την ελευθέρια, τη δηµοκρατία, την παύση των διώξεων για πολιτικά
φρονήµατα, για την προστασία των µειονοτήτων και τον σεβασµό του διαφορετικού.

4.3 Επιτροπή της Συµβάσεως κατά των Φυλετικών διακρίσεων (CERD)
To CERD είναι το όργανο παρακολουθήσεως εφαρµογής της Συµβάσεως για
την εξάλειψη όλων των µορφών φυλετικών διακρίσεων. Τα συµβαλλόµενα κράτη
οφείλουν να υποβάλουν ανά διετία εθνικές εκθέσεις προς το CERD. Έφθασε όµως
στιγµή κατά την οποία τα συµβαλλόµενα κράτη δεν είχαν καταθέσει από τρεις έως
δέκα οφειλόµενες εκθέσεις και η κατάσταση θα επιδεινωνόταν αν δεν είχε βρεθεί µια
λύση, ώστε το βάρος των εκθέσεων να µη καταλήξει σε εξουδετέρωση του έργου της
Επιτροπής, ενώ πρόβληµα δηµιούργησε και το φαινόµενο της διατυπώσεως
επιφυλάξεων στη Σύµβαση περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
To CERD µε την πάροδο του χρόνου έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες, όπως
εκείνη της «έγκαιρης προειδοποιήσεως» (early warning) ενώπιον καταστάσεων που
µπορούν να αποβούν κρίσιµες στον τοµέα των φυλετικών διακρίσεων και διαδικασίες
επείγοντος χαρακτήρα» (urgent action procedures). To CERD έχει οργανωθεί
καλύτερα για περιπτώσεις µαζικών παραβιάσεων.
Παράλληλη δράση έχουν και άλλα παγκόσµια όργανα, όπως η Επιτροπή του
Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (1966 ) ή εκείνη για τα Κοινωνικά,
Οικονοµικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα (1966), και η Επιτροπή Ανθρωπίνων
δικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών και την Υποεπιτροπή για την προστασία των
µειονοτήτων και τις µη διακρίσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επιτείνουν το φαινόµενο του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας, όπως είναι οι εξής:
5.1 ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που εξηγούν το σχετικά υψηλό δείκτη της
εγκληµατικότητας των Αλβανών ή άλλων ξένων µεταναστών, συνήθως όµως στα
µέσα πληροφόρηση: επικρατεί η «ρατσιστική» εξήγηση του φαινοµένου αυτού,
δηλαδή ο ρητός ή συγκεκαλυµµένος συσχετισµός της εγκληµατικής συµπεριφοράς µε
την εθνική καταγωγή. Αξίζει να αναφερθούµε πάλι σε ένα παράδειγµα, στην εξέγερση
των Αλβανών πολιτών εναντίον του διεφθαρµένου και αυταρχικού καθεστώτος
Μπερίσα την άνοιξη του 1997, η οποία αντιµετωπίσθηκε από µερίδα του Τύπου και
από όλα σχεδόν τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια, όχι κατ ανάγκην η µόνο ως έκφραση
προκατάληψης αλλά και για λόγους εντυπωσιασµού και µεγιστοποίησης του κοινού,
λιγότερο ως πολιτικό και κοινωνικό γεγονός και περισσότερο ως σύγκρουση
ενόπλων συµµοριών.

Σίγουρα,

υπήρχε

και το στοιχείο της έξαρσης της

εγκληµατικότητας, αναπόφευκτο κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες που έλαβε
χώρα η εξέγερση, δεν ήταν όµως το κύριο ούτε το καθοριστικό για την παρουσίαση
των ξένων µεταναστών ως «επικίνδυνης» κοινωνικής οµάδας ενισχύεται περαιτέρω
από την επικράτηση της χρήσης του όρου «λαθροµετανάστες», που απαντάται
ακόµη και σε νοµοθετικά κείµενα. Το πληροφοριακό περιεχόµενο του όρου αυτού
µπορεί να αποδοθεί µε άλλε: εκφράσεις, λιγότερο µειωτικές, π.χ. «παράνοµοι
µετανάστες», που είναι ένα: ουδέτερος όρος ή ακόµη πιο σωστά, µε τον όρο «χωρίς
έγγραφα», ο οποίος οριοθετεί την παράνοµη κατάσταση του αλλοδαπού µε αναφορά
στη µη πλήρωση των προϋποθέσεων εισόδου, παραµονής και απασχόλησης στο
ελληνικό έδαφος και δεν προκαταλαµβάνει για την εφεξής συµπεριφορά του.
Αντίθετα ο όρος «λαθροµετανάστες», εκτός του ότι είναι περιφρονητικός, προδιαθέτει
αρνητικά, ανακυκλώνοντας µια εικόνα των

ξένων

µεταναστών ως «εισβολέων»,

επιρρεπών σε κάθε εγκληµατική ενέργεια.
Αντικείµενο υπεργενικεύσεων αναφορικά µε τον χαρακτήρα των µελών της,
έχει καταστεί µια άλλη κοινωνική οµάδα, οι Τσιγγάνοι, που όλο και πιο συχνά
συνδέονται στην καθηµερινή ειδησεογραφία του Τύπου και της τηλεόρασης µε τη
διακίνηση και το εµπόριο ναρκωτικών. Φαίνεται ότι υπάρχει πράγµατι µια κλιµάκωση
του φαινοµένου αυτού, που εντοπίζεται κυρίως στους τσιγγάνικους καταυλισµούς.
Αλλά και εδώ το γεγονός εµφανίζεται αποµονωµένο από το «πρόβληµά» του, χωρίς
δηλαδή να γίνεται αναφορά στη βαθύτερη αίτια του, που είναι άµεσα ορατή και έχει
να κάνει µε την ολοένα αυξανόµενη κοινωνική και οικονοµική εξαθλίωση αυτής της
κοινωνικής οµάδας, που έχει φθάσει σε ένα τέτοιο βαθµό, ώστε για πολλούς
Τσιγγάνους των καταυλισµών η µοναδική βιοποριστική δραστηριότητα να είναι η
διακίνηση και το µικρεµπόριο ναρκωτικών (κυρίως ινδικής κάνναβη).

5.2 ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σε όλα τα κράτη επικρατεί η αντίληψη ότι «οι ξένοι µετανάστες έρχονται στη
χώρα µας για να ζήσουν και εργασθούν «σε βάρος µας»». Καταλαµβάνουν θέσεις
εργασίας τις οποίες στερούν από τους ηµεδαπούς άνεργους, ευθύνονται για την
πτώση των µισθών των Ελλήνων εργαζοµένων γιατί δέχονται να εργασθούν µε πολύ
λιγότερα χρήµατα. Σε ορισµένους τοµείς, όπως η εκπαίδευση και η υγεία,
απολαµβάνουν κοινωνικών παροχών µε αποτέλεσµα τη συνολική υποβάθµιση των
παροχών αυτών για τους ηµεδαπούς πολίτες. Γενικά, διεκδικούν πρόσβαση σε
κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα τη στιγµή που η απόλαυση των δικαιωµάτων
αυτών από τους ηµεδαπούς πολίτες γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Η προοπτική
της νοµιµοποίησης των ξένων εργαζόµενων δεν αποκλείεται να ενισχύσει ακόµη
περισσότερο

τη

φιλολογία

αυτή,

αφού

συνεπάγεται

αναγκαία

ένα

βαθµό

«θεσµοποίησης» ορισµένων κοινωνικών δικαιωµάτων τους, άρα και µεγαλύτερης
«ορατότητας» τους, που µπορεί να αυξήσει το ήδη πολύ υψηλό ποσοστό ανησυχίας
µεταξύ των ηµεδαπών πολιτών για την επίδραση των ξένων εργαζοµένων στη
διόγκωση της ανεργίας στη χώρα µας και στην κρίση του συστήµατος των
κοινωνικών υπηρεσιών -ήδη υπάρχουν ορισµένα τέτοια δείγµατα στον Τύπο και στην
τηλεόραση.
Πρέπει, όµως, να σηµειωθεί εδώ ότι συχνά ο ανταγωνισµός για την αγορά
εργασίας µεταξύ ηµεδαπών πολιτών ενός κράτους και είναι περισσότερο θεωρητικός
παρά πραγµατικός, αφού αφορά θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν υπάρχει
διάκριση µεταξύ τω ν εργαζοµένων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα.
Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί γενικά να αµφισβητηθεί ότι οι ξένοι
εργαζόµενοι έχουν ένα λειτουργικό ρόλο στην κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας που διαµένουν, υπεισερχόµενοι σε εγκαταλειπόµενες ή δηµιουργούµενες νέες
θέσεις εργασίας, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην αύξηση η τουλάχιστον στη
διάσωση ενός µέρους του ΑΕΠ και στην επιβίωση ορισµένων επιχειρήσεων και
κλάδων και ότι ο ρόλος αυτός θα διευρυνθεί αφού θα προστεθούν µε τη φορολόγηση
και οι ασφαλιστικές τους εισφορές πολύτιµοι οικονοµικοί πόροι στον κρατικό
προϋπολογισµό και στα ασφαλιστικά ταµεία.
Στα ζητήµατα αυτά είναι φανερή η έλλειψη µιας επαρκούς δηµοσιογραφικής
πληροφόρησης, που θα ξέρει να εντοπίζει και να εκλαϊκεύει για το µη ειδικευµένο
κοινό τα πλεονεκτήµατα της απασχόληση: αλλοδαπού εργατικού δυναµικού για την
ελληνική οικονοµία, χωρίς να αποσιωπά βέβαια και τα τυχόν µειονεκτήµατα, στις
πραγµατικές τους όµως διαστάσεις.

Σπανίως γίνεται αναφορά στις «κανονικές» όψεις της καθηµερινής ζωής των
ξένων µεταναστών, τουλάχιστον εκείνων που έχουν ενταχθεί ως ένα βαθµό (ή και
πλήρως) στην ελληνική κοινωνία, έχουν µόνιµο επάγγελµα, αναπτύσσουν κοινωνικές
σχέσεις, ζουν µια συνηθισµένη οικογενειακή ζωή. Οι µετανάστες αποτελούν
αντικείµενο δηµοσιογραφικού ενδιαφέροντος κατά κανόνα µόνο σε θέµατα σχετικά µε
τη µετανάστευση και τα προβλήµατα που αυτή δηµιουργεί, θα µπορούσε εδώ κανείς
να µιλήσει για ένα «συµβολικό εκµηδενισµό» των κανονικών όψεων της
καθηµερινής ζωής των µεταναστών, που ευνοεί τον υπερτονισµό της εγκληµατικής
ή αποκλίνουσας συµπεριφοράς τους, για τον οποίο έγινε λόγος παραπάνω.

5.3 ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Η Σύµβαση της UNESCO του 1960 κατά των διακρίσεων στην εκπαίδευση,
παρά το γενικό πρόσταγµα που περιέχει (άρθρο 1) προβλέπει σειρά εξαιρέσεων
(άρθρο 2) που επιτρέπουν τη διατήρηση διαφορετικών συστηµάτων εκπαιδεύσεως
µεταξύ αρρένων και θηλέων, κατά το µέτρο που τα συστήµατα αυτά παρέχουν
ισοδύναµη εκπαίδευση. Η Σύµβαση του 1979 απαιτεί κατά την οργάνωση της
εκπαιδεύσεως να λαµβάνεται ως κεντρικό κριτήριο η ισότητα (άρθρο 10) και να
εξασφαλίζεται η µη διάκριση στην παροχή εκπαιδεύσεως και την κατάρτιση
προγραµµάτων. Η πολιτεία καλείται να προβαίνει σε θεσµικές µεταβολές για την
κατάργηση

των

στερεοτύπων

εκείνων

της

εκπαιδεύσεως,

που

αποδίδουν

συγκεκριµένο κοινωνικό ρόλο στη γυναίκα.

Η εθνική οµοιογένεια είναι µύθος κοινός στα εκπαιδευτικά συστήµατα όλων
των ευρωπαϊκών κρατών και καλλιεργεί µιαν εθνική ταυτότητα στηριγµένη στις άξιες
της πολιτισµικής οµοιογένειας και της «διατήρησης» των πολιτισµικών ιδιοτήτων του
Έθνους που εµφανίζονται ίδιες, αναλλοίωτες και χωρίς επιδράσεις άλλοι πολιτισµών.
Στα δε σχολικά βιβλία της ιστορίας και Γεωγραφίας, η πολιτισµική
ανοµοιογένεια παρουσιάζεται σαν φαινόµενο αλλότριο, που υπάρχει, σε άλλες χώρες
και αξιολογείται σαν φαινόµενο αρνητικό, γενεσιουργό ταραχών, συγκρούσεων και
φαινοµένων βίας.
Αυτή η εικόνα του έθνους σαν να ήταν µια αγαπηµένη και αρµονική οικογένεια έχει
πολλές επιπτώσεις, πολιτικές και άλλες. Ειδικότερα:
—Υποκρύπτει την παροµοίωση της εξουσίας µε τους γονείς, που είναι έντονα
υποβιβαστική της έννοιας του πολίτη.

—Αποδίδει στο κάθε άτοµο τα χαρακτηριστικά της οµάδας και στην οµάδα τα
χαρακτηριστικά ενός ατόµου αντιµετωπίζοντας τα άτοµα σαν εναλλάξιµα και
απορρίπτοντας τις ατοµικές ιδιαιτερότητες.
—Περιθωριοποιεί τις άλλες κοινωνικές ταυτότητες .
— Aνοίγει το δρόµο για την ενδεχόµενη µετατροπή του εθνικισµού σε ρατσισµό.
Επιτείνει ο µύθος της οµοιογένειας τις τάσεις οριοθέτησης και αποκλεισµού
των «άλλων», και µάλιστα µε αναφορά όχι υποχρεωτικά στη ρητή «κατωτερότητα»
αλλά στην πολύ ευκολότερα αποδέκτη ως νόµιµη «διαφορά» τους από «εµάς».
Η λανθάνουσα δηλαδή ταύτιση µε την οικογένεια καλλιεργεί δίπλα στην
παραδοσιακή µια ξενοφοβία µοντέρνα, άρα πιο δύσκολη να καταπολεµηθεί, που δεν
αξιολογεί άµεσα σαν κατώτερες τις «άλλες» οµάδες, αλλά τις αποκλείει ακριβώς σαν
«αλλιώτικες» και υπερασπίζεται τις ιδιαιτερότητες της εθνικής οµάδας από την
αλλοίωση.
Η έµφαση στην υπεράσπιση της οµοιογένειας παράγει ξενοφοβία και αυτή µε
τη σειρά της καλλιεργεί αυταρχικές τάσεις στην κοινωνία. Οι φόβοι αλλοίωσης της
πολιτισµικής ιδιαιτερότητας µιας εθνικής οµάδας, είναι ένα από τα πιο κοινά στα
έθνη-κράτη, παράγωγα της ξενοφοβίας, δεν εµφανίζεται µόνο σε µικρές και
ανίσχυρες οµάδες, αλλά αντίθετα συχνότερα εµφανίζεται σε οµάδες ισχυρές
αριθµητικά και κυρίαρχες πολιτισµικά, όπως π.χ. δείχνει η ανάλυση των θέσεων στη
Βρετανία ή όπως συµβαίνει στη Γαλλία.
Το θέµα «Για µια παιδεία εναντίον των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων
ανάλογα µε το φύλο, την φυλή, την θρησκεία, την εθνικότητα ή άλλα ακόµη
χαρακτηριστικά», δηλαδή, εναντίον του ρατσισµού µε την ευρεία έννοια επιδέχεται
ανάλυση σε δυο επίπεδα, τα οποία είναι κατά βάση αλληλένδετο µεταξύ τους:
( α ) στο επίπεδο της εξέτασης του πρώτου στόχου, δηλαδή «για µια παιδεία που
κοινωνικοποιεί τα άτοµα να σκέπτονται χωρίς προκαταλήψεις που οδηγούν σε άδικες
διακρίσεις» αλλά και
(β) στο επίπεδο της ανάλυσης ενός δευτέρου στόχοι (του οποίου η πραγµάτωση
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον βαθµό επιτυχίας του πρώτου στόχου), δηλαδή
«για µια πρόσβαση στην παιδεία (Πανεπιστήµια, TEΙ κ.λπ.), χωρίς άδικες διακρίσεις.
Τα εκπαιδευτικά συστήµατα µπορούν να συµβάλουν στη βελτίωση των
γνώσεων που αφορούν την πολιτισµική ποικιλοµορφία, προωθώντας το σεβασµό
όλων των προσώπων, ανεξαρτήτως της πολιτισµικής τους καταγωγής και των
θρησκευτικών τους πεποιθήσεων και αναπτύσσοντας τη διδασκαλία της ιστορίας και
των επιστηµών του ανθρώπου µπορεί να εντείνει τη συνειδητοποίηση της

παγκόσµιας πολιτισµικής ποικιλοµορφίας προς το σκοπό της εξάλειψης των
στερεοτύπων.
Οι εκπαιδευτικοί µε τη σειρά τους, παίζουν σηµαντικότατο ρόλο για τη
διαµόρφωση της στάσης των µαθητών από την νεαρή ηλικία. Οι ανταλλαγές
εµπειριών, µε σκοπό την αξιοποίηση της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας µεταξύ
διάφορων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, συµβάλλουν στη βελτίωση της συνεργασίας
στην εκπαίδευση.
Ωστόσο, τα σχολεία από µόνα τους δεν µπορούν να επιλύσουν τα
συγκεκριµένα προβλήµατα. Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται η συνεργασία µεταξύ των
σχολείων και του περιβάλλοντός τους. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, και ιδίως τα
σχολεία, µπορούν να προωθήσουν τρόπους σύµπραξης αντιπροσώπων γονέων,
διδασκόντων και παιδιών, πράγµα που θα βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας
στις διάφορες σχολικές δραστηριότητες και θα δώσει τη δυνατότητα στα σχολεία να
είναι τόπος συνάντησης οικογενειών διαφορετικών προελεύσεων.
Τέλος πρέπει να επισηµανθεί και ο ρόλος των Μέσω Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ). Το πρόβήµα έγκειται στο ότι οι επιθέσεις κατά µεταναστών δεν θεωρούνται
πράξεις αποτροπιασµού. Οι δηµοσιογράφοι δεν δίνουν την απαιτούµενη προσοχή
στο θέµα. Ευθύς ρατσιστικός λόγος άλλοτε εκπέµπεται από τα Μ.Μ.Ε. ή γράφεται
στα Μέσα, άλλοτε υπάρχει και πλάγιος. Έτσι ενισχύουν τις ξενοφοβικές τάσεις.
Κατασκευάζουν αναπόφευκτα την εθνικότητα παραβατών ως αλλοδαπών σε
περιπτώσεις που ήταν άγνωστη. Έτσι παρέµεινε ότι στην εγκληµατικότητα το
µεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν αλλοδαποί. Αυτό συνέβαλε στην καλλιέργεια
φοβίας σε µεγάλα στρώµατα πληθυσµού.
Τα ΜΜΕ θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην καταπολέµηση του ρατσισµού
και της ξενοφοβίας µε την δηµιουργία ενός σχεδίου δράσης, καθώς αποτελούν
φορείς διαµόρφωσης και επηρεασµού της κοινής γνώµης, για την καταπολέµηση των
στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που δυσκολεύουν την πρόσβαση αυτών των
οµάδων στην αγορά εργασίας. Θα µπορούσαν να προβούν στις ακόλουθες
ενέργειες:
- στην παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκποµπών και σποτ – που θα
µεταδίδονται από τους τηλεοπτικούς σταθµούς µε τη δυναµική συµµετοχή ατόµων
από τις οµάδες στόχου. Στις εκποµπές θα συµµετέχουν άτοµα των οµάδων στόχου,
όπου θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ζητήµατα που τους αφορούν,
γνωστοποιώντας τα σε όλη την κοινωνία.

- στην υλοποίηση διακρατικού σχεδίου, όπου θα δοθεί η δυνατότητα σε
εκπροσώπους όλων των κοινωνικών οµάδων να έλθουν σε επαφή µε αντίστοιχους
εκπροσώπους των διακρατικών φορέων, έτσι ώστε να αυξηθεί η ουσιαστική
ενεργοποίησή τους και ως προς τον τοµέα των κοινωνικών διεκδικήσεων, αλλά και
ως προς τον τοµέα της απασχόλησης τους.
- στην ανάπτυξη και εφαρµογή του Equality Audit in the Media και του Κώδικα
Εφαρµογής Πολιτικών ενάντια στις ∆ιακρίσεις στα ΜΜΕ
- στη δηµιουργία ανοιχτής γραµµής τηλε-πληροφόρησης και τηλε-συµβουλευτικής για
τις ιδιαιτερότητες όλων των κοινωνικών οµάδων.
- στην παραγωγή και προβολή ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών κι εντύπων, που θα
βοηθήσουν στην καταπολέµηση των διακρίσεων και θα προωθήσουν το σεβασµό
στη διαφορετικότητα
- στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και των διαµορφωτών της, καθώς και
κοινωνικών εταίρων και φορέων στο ζήτηµα της καταπολέµησης του ρατσισµού και
της ξενοφοβίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.
Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί είναι οργανώσεις και επιτροπές µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κοινής ωφέλειας σωµατεία., που έχουν ως καθήκοντα
µεταξύ άλλων την εκπαίδευση και ενηµέρωση του κοινού, τη διερεύνηση και
αναφορά προς τις αρµόδιες αρχές καταγγελιών που αφορούν διακρίσεις και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, την ανάπτυξη πολιτικών και νοµοθεσιών, ιδίως µέσω της
επίλυσης υποθέσεων που αφορούν καταγγελίες για διακρίσεις ή παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που υπόκεινται στους νόµους των κρατών µελών, της
διενέργειας δηµόσιων ανακρίσεων σε θέµατα εθνικής σηµασίας, όπως την βίαιη
αποµάκρυνση των παιδιών των ανιθαγενών από τις οικογένειές τους και τα
δικαιώµατα των παιδιών που βρίσκονται σε κέντρα κράτησης µεταναστών, της
ανάπτυξης προγραµµάτων εκπαίδευσης και πληροφοριακού υλικού για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα για σχολεία, τόπους εργασίας και την κοινότητα, της παροχής
ανεξάρτητων εισηγήσεων για να βοηθηθούν τα δικαστήρια σε υποθέσεις που
αφορούν αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και εισηγήσεων στα Κοινοβούλια και
τις Κυβερνήσεις για την ανάπτυξη νόµων, προγραµµάτων και πολιτικών, καθώς και
της εν γένει ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Του σκοπούς αυτούς
επιτυγχάνουν µέσω της συνεργασίας µε διαφόρους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς

και κοινωνικές οµάδες, όπως είναι οι δάσκαλοι και οι µαθητές, οι εργοδότες και οι
νοµικοί.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία είναι φαινόµενα βαθιά ριζωµένα στην
ανθρώπινη

κοινωνία,

ακόµη

και

στην

παράδοση.

Η

καταπολέµησή

τους

παρουσιάζεται ως µια ουτοπία και ένα θέµα που δεν αφορά τον κάθε άνθρωπο
ξεχωριστά, αλλά µόνον τους «ξένους».
Όµως, πολλά µέτρα µπορούν να ληφθούν και ενέργειες να γίνουν, ξεκινώντας
από την πηγή του προβλήµατος της διαιώνισης του φαινοµένου. Σαν χώρο εκκίνησης
πρέπει να δούµε τον πυρήνα της οικογένειας, να επεκταθούµε στις οµάδες των
ανθρώπων , τις «µικρο-κοινωνίες» της γειτονιάς, του επαγγελµατικού περιβάλλοντος,
του προσωπικού µας περιβάλλοντος και να αντιµετωπίσουµε το θέµα ως κοινωνικό,
συλλογικό φαινόµενο που απασχολεί όλους τους ανθρώπους και όχι µόνο τους
«ξένους» ή τους «άλλους». Η συλλογική αυτή αντιµετώπιση απαιτεί τη λήψη
δραστικών µέτρων πρόληψης, εκπαίδευσης και καταστολής, ιδίως σε διεθνές
επίπεδο. Μέσω µιας κοινής γραµµής και πολιτικής που θα εφαρµόζεται σε όλα τα
κράτη, µπορεί να επιτευχθεί ο στόχος. Η παγκοσµιοποίηση έθεσε το πρόβληµα του
ρατσισµού σε θέµα όλων των κρατών, σε ζήτηµα όλων των «πολιτών του κόσµου».
Η παιδεία θα είναι το σηµείο έναρξης και ο µοχλός της προσπάθειας για την αλλαγή
της αντιµετώπισης των ανθρώπων απέναντι στο «ξένο» και το «διαφορετικό» και
στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων.
Τέλος αυστηρά µέτρα εφαρµόσιµα στην πράξη και όχι απλά στην θεωρία
πρέπει να ληφθούν και για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους αλλά και της
δυνατότητας σε όλους να απολαµβάνουν και να µπορούν να ασκούν τα δικαιώµατα
και τις ελευθερίες τους. Η θέσπιση κανόνων υποχρεωτικών και όχι απλά
υποσχέσεων και παραινέσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ίδρυση
οργανισµών εποπτείας της εφαρµογής αυτών των ρυθµίσεων είναι µια καλή αρχή,
µια ακόµη λύση για την καταπολέµηση και τελικά την εξάλειψη των φαινοµένων του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας.
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