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Ελλάδα: παρά την ψήφιση του νέου αντιρατσιστικού νόµου, η ξενοφοβία κι η βία κατά 
των µεταναστών παραµένουν σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα ενώ συνεχίζονται οι 
πρακτικές διαχωρισµού σε βάρος των παιδιών Ροµά, σύµφωνα µε την Επιτροπή 
κατά του Ρατσισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης 
 
Στρασβούργο, 24 Φεβρουαρίου 2015 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της 
Μισαλλοδοξίας (ECRI) δηµοσίευσε σήµερα την πέµπτη έκθεσή της για την Ελλάδα, που 
αναλύει πρόσφατες εξελίξεις αλλά και εκκρεµή ζητήµατα και προβαίνει σε συστάσεις προς 
τις αρµόδιες ελληνικές αρχές.   
 
«Παρά τα βήµατα που έχουν γίνει προς την σωστή κατεύθυνση, όπως η ψήφιση του νέου 
αντιρατσιστικού νόµου, συνεχίζουν να υφίστανται προβλήµατα, όπως τα ανησυχητικά υψηλά 
επίπεδα ξενοφοβίας και βίας κατά προσφύγων, αιτούντων άσυλο και µεταναστών κι οι 
πρακτικές διαχωρισµού εις βάρος των παιδιών Ροµά που συνεχίζουν ν’ ακολουθούν 
ορισµένα σχολεία παρά την έκδοση αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων περί ανάγκης τερµατισµού τους» σηµείωσε ο Πρόεδρος της 
ECRI, Christian Ahlund. 
 
Η έκθεση χαιρετίζει την σύσταση, στα τέλη του 2012, νέων ειδικών αστυνοµικών µονάδων 
επιφορτισµένων µε την αντιµετώπιση της ρατσιστικής βίας, τον διορισµό, τον Οκτώβριο 
2013, εισαγγελέων για τη δίωξη πράξεων ρατσιστικής βίας, καθώς επίσης και την ψήφιση, το 
2014, νέου νόµου που τροποποίησε τις υφιστάµενες ποινικές διατάξεις για την πάταξη του 
ρατσισµού. 
 
Ωστόσο, όπως σηµειώνει η Επιτροπή, ο δηµόσιος και πολιτικός λόγος διαπνέεται από 
ρητορική µίσους κατά των µεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι 
καθίστανται συχνά στόχοι ρατσιστικής βίας. Η έκθεση επισηµαίνει ακόµη ότι η δράση της 
Χρυσής Αυγής οδήγησε σε δραµατική αύξηση των ξενοφοβικών και ρατσιστικών 
φαινοµένων, προκαλώντας κλίµα φυλετικού µίσους και φόβου που παρέµεινε ανεξέλεγκτο 
για πάρα πολύ καιρό.  
 
Στην έκθεσή της η ECRI προβαίνει σε αριθµό συστάσεων προς τις αρχές. Οι παρακάτω δύο 
χρήζουν άµεσης εφαρµογής και θα επανεξεταστούν σε δύο χρόνια:  
 
- ∆ηµιουργία οµάδας δράσης που θα αποτελείται απ’ όλες τις αρµόδιες αρχές, 
συµπεριλαµβανοµένων του Συνηγόρου του Πολίτη και της Εθνικής Επιτροπής για τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, καθώς κι από ΜΚΟ και που θ’ αναπτύξει ολοκληρωµένη εθνική 
στρατηγική για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας. 
 
- Εξέταση της ύπαρξης ή µη ρατσιστικών και / ή οµο- /τρανσφοβικών κινήτρων από τα 
πρώτα στάδια των ερευνών και δικαστικών διαδικασιών που αφορούν βίαια περιστατικά. Και 
παροχή κατάρτισης στους δικαστικούς λειτουργούς ως προς την εφαρµογή του νέου άρθρου 
81Α του Ποινικού Κώδικα, που καθιστά πιο αυστηρές τις κατώτερες  ποινές που µπορούν να 



επιβληθούν για αδικήµατα που διαπράττονται µε κίνητρο το µίσος και που επίσης ορίζει ότι 
αυτές δεν µπορούν να ανασταλούν. 
 
Η έκθεση είναι προσβάσιµη εδώ, όπως κι οι σχετικές παρατηρήσεις των ελληνικών αρχών. 
Συντάχθηκε µετά την επίσκεψη της ECRI στην Ελλάδα τον Μάρτιο 2014 [Press release]. 
Εκτός αν αναφέρεται ρητά, η έκθεση λαµβάνει υπόψη τις εξελίξεις µέχρι τις 18 Ιουνίου 2014.  
 
Η ECRI είναι ένα από τα όργανα για τα δικαιώµατα του ανθρώπου του Συµβουλίου της 
Ευρώπης. Αποτελείται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες και ασκεί εποπτεία σχετικά µε 
ζητήµατα ρατσισµού, ξενοφοβίας, αντισηµιτισµού, µισαλλοδοξίας και διακρίσεων όπως 
εκείνες που βασίζονται στη «φυλή», την εθνική καταγωγή, το χρώµα, την ιθαγένεια, τη 
θρησκεία και τη γλώσσα (δηλαδή φυλετικών διακρίσεων). Συντάσσει εκθέσεις και εκδίδει 
συστάσεις προς τα Κράτη µέλη.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ECRI: www.coe.int/ecri 
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