ΕΚΘΕΣΗ του ΣτΕ για τα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ στην ΕΛΛΑΔΑ - ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟ

Από την ηλεκτρονική &#917;&#955;&#949;&#965;&#952;&#949;&#961;&#959;&#964;&#
965;&#960;&#943;&#945;, Enet.gr, 16.4.2013:
Την ανησυχία του
εκφράζει ο επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Νιλς
Μούιζνιεκς, λόγω της αύξησης των ρατσιστικών και άλλων εγκλημάτων μίσους στην
Ελλάδα, που έχουν στόχο κυρίως μετανάστες. Σε έκθεσή του, που δόθηκε σήμερα στη
δημοσιότητα, καλεί τις ελληνικές αρχές να επιβάλλουν κυρώσεις και να περιορίσουν τις
δραστηριότητες ατόμων που υποστηρίζουν και εμπλέκονται σε υποθέσεις τέτοιων
εγκλημάτων, αλλά και τις αντίστοιχες δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων,
«περιλαμβανομένων και κομμάτων όπως η νεοναζιστική Χρυσή Αυγή, στις οποίες είναι
δυνατό να επιβληθούν αποτελεσματικές κυρώσεις ή απαγόρευση, εάν χρειάζεται».
Ειδικότερα, στην έκθεση ο επίτροπος περιγράφει όσα διαπίστωσε ότι συμβαίνουν στη χώρα
μας, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του (28 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2013).
Μεταξύ άλλων, καλεί τις ελληνικές αρχές να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για
να καταπολεμήσουν κάθε μορφή ομιλίας και εγκλήματος μίσους και να δώσουν ένα τέλος
στην ατιμωρησία αυτών των ποινικών αδικημάτων.
Τονίζει ότι η ελληνική νομοθεσία, παρόλο που δεν έχει εφαρμοστεί επαρκώς ή δεν έχει
εφαρμοστεί καθόλου ως τώρα, έχει τη δυνατότητα να καταστείλει και να αποτρέψει
εκδηλώσεις ρατσιστικών και άλλων μορφών διάκρισης από άτομα και πολιτικές
οργανώσεις. Επισημαίνει ότι διεθνείς συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί και έχουν
υπερνομοθετική ισχύ στην Ελλάδα, κάνουν δυνατή «την επιβολή αποτρεπτικών, ποινικών
και άλλων κυρώσεων και περιορισμών στις δραστηριότητες ατόμων που υποστηρίζουν και
εμπλέκονται σε υποθέσεις ρατσιστικών και άλλων εγκλημάτων μίσους. Το ίδιο ισχύει και
για τέτοιου είδους δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων, περιλαμβανομένων και
κομμάτων όπως η νεοναζιστική “Χρυσή Αυγή”, στις οποίες είναι δυνατό να επιβληθούν
αποτελεσματικές κυρώσεις ή απαγόρευση, εάν χρειάζεται».
Παράλληλα, επισημαίνει πως αρκετές από τις καταγεγραμμένες ρατσιστικές επιθέσεις
«έχουν συνδεθεί με μέλη ή υποστηρικτές, περιλαμβανομένων και βουλευτών της Χρυσής
Αυγής». Aν και χαιρετίζει την υιοθέτηση από τις ελληνικές αρχές νέων μέτρων για την
καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας, ο επίτροπος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι
η ρητορική που στιγματίζει μετανάστες χρησιμοποιείται ευρέως στην ελληνική πολιτική και
τα μέτρα ελέγχου της μετανάστευσης οδήγησαν σε μεγαλύτερο στιγματισμό των
μεταναστών.
Ο Νιλς Μούιζνιεκς επισημαίνει την ιδιαίτερα μακρά καθυστέρηση της κατασκευής
μουσουλμανικού τεμένους και μουσουλμανικού νεκροταφείου στην Αθήνα. Ακόμα, εκφράζει
και την ανησυχία του για την προβλεπόμενη περιοριστική αλλαγή του νόμου που αφορά την
πολιτογράφηση των παιδιών μεταναστών μακροχρόνιας διαμονής και την πολιτική
συμμετοχή των μεταναστών μακροχρόνιας διαμονής σε τοπικό επίπεδο και ζητάει από την
Ελλάδα να προσχωρήσει και να βασιστεί στα πρότυπα ευρωπαϊκών συμβάσεων που
αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Επιπλέον, εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες αναφορές κακομεταχείρισης,
περιλαμβανομένων βασανιστηρίων που διαπράττουν όργανα επιβολής του νόμου κυρίως
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εναντίον μεταναστών και Ρομά, καθώς και για τη «χρησιμοποίηση της πρακτικής του
«εθνοτικού προφίλ» από την ελληνική αστυνομία». Τα όργανα επιβολής του νόμου που
ενεργούν με ρατσιστικά κίνητρα ή εναντίον των δημοκρατικών αρχών πρέπει να
τιμωρούνται και να απομακρύνονται από τη θέση τους, επισημαίνει.
Τέλος, όσον αφορά στο εθνικό σύστημα ασύλου, ο επίτροπος εκφράζει σοβαρή ανησυχία
«για τα εμμένοντα κενά στη νομοθεσία και την πράξη, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τα
ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και
των προσφύγων, και αυξάνουν την ευπάθειά τους κυρίως σε ρατσιστικά εγκλήματα».
Μεταξύ των κενών αυτών, επισημαίνει την εξαιρετικά ανεπαρκή υποδομή υποδοχής
αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, το ιδιαιτέρως δυσλειτουργικό σύστημα για την καταχώρηση
αιτήσεων ασύλου στην αστυνομική διεύθυνση αλλοδαπών της Αθήνας και την πολιτική της
συστηματικής και παρατεταμένης κράτησης μεταναστών, συχνά σε ακατάλληλες συνθήκες.
Η έκθεση
&#963;&#965;&#957;&#959;&#948;&#949;&#973;&#949;&#964;&#945;&#953;
&#945;&#960;&#972; &#963;&#951;&#956;&#949;&#943;&#969;&#956;&#945;
&#964;&#951;&#962; &#949;&#955;&#955;&#951;&#957;&#953;&#954;&#942;&#962;
&#954;&#965;&#946;&#941;&#961;&#957;&#951;&#963;&#951;&#962;
,
σχετικά με την αύξηση των ρατσιστικών κρουσμάτων βίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με
πληροφορίες του ΑΜΠΕ, στο σημείωμα αυτό, η ελληνική κυβέρνηση, αποφεύγοντας να
κατονομάσει τη «Χρυσή Αυγή» υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση της «ακραίας οργάνωσης»,
η οποία εν τούτοις- όπως υπογραμμίζεται- εξασφάλισε την είσοδό της στη Βουλή,
«αποτελεί θέμα περίπλοκο για προφανείς λόγους, σχετιζόμενους με τη λειτουργία του
δημοκρατικού συστήματος».
Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιμη
&#949;&#948;&#974;
.
http://s.enet.gr/resources/article-files/commdh20136_greek.pdf
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