Ανακοίνωση παραίτησης τοσ Προέδροσ της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα τοσ
Ανθρώποσ Γιώργοσ Στασρόποσλοσ

Η Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΔΓΑ) είλαη ην αλεμάξηεην
ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηείαο πνπ έρεη ζπζηαζεί κε λφκν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΗΔ, σο ν εζληθφο ζεζκφο γηα λα πξνζηαηεχεη, πξνσζεί,
ππεξαζπίδεηαη θαη πξνβάιιεη ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο ησλ ελ γέλεη δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ.
Λεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, κε πιήξε αλεμαξηεζία, ρσξίο θνκκαηηθέο
ζθνπηκφηεηεο θαη έρεη λα παξνπζηάζεη έλα ζεκαληηθφηαην έξγν. Η αλεμαξηεζία ηεο έρεη
ελνριήζεη θαη ζην παξειζφλ, ηψξα φκσο πθίζηαηαη θαίξην πιήγκα. Η Κπβέξλεζε ζέινληαο λα
αιινηψζεη ηε ζχλζεζή ηεο, αιιά θαη λα ηελ θαηαζηήζεη δπζιεηηνπξγηθή έσο πιήξσο αδξαλή,
πξνρσξεί κνλνκεξψο ζε κηα άκεηξε θαη άθξηηε πξνζζήθε 5 κειψλ απφ κηα κφλν Κνηλφηεηα,
εθείλε ησλ ΛΟΑΣΚΙ, θαη 2 αθφκε κειψλ, εθηφο απφ ην ήδε πθηζηάκελν κέινο, απφ άιιε, ηελ
Κνηλφηεηα ησλ Ρνκά, θαηά παξάβαζε θάζε αξρήο ηζφηεηαο έλαληη ησλ ινηπψλ θνξέσλ
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πνπ είλαη ήδε κέιε ηεο ΔΔΓΑ θαη δηαζέηνπλ κφλν κηα ςήθν ζηελ
Οινκέιεηά ηεο. Η λνκνζέηεζε πξνρψξεζε ρσξίο δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ρσξίο πνηέ, απφ πξηλ, ε
Κπβέξλεζε, λα ελεκεξψζεη, ζπγθεθξηκέλα, ηελ ΔΔΓΑ γη απηήλ θαη κνινλφηη κε ηελ απφ
27.11.2018 νκφθσλε απφθαζε ηεο Οινκέιεηάο ηεο ηάρηεθε θαηά θάζε κεκνλσκέλεο ξχζκηζεο
θαη ήδε, κε ηελ κε ηελ απφ 28.3.2019 Γήισζή ηεο, απέθξνπζε θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε,
θαηαγγέιινπζα ηφζν ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε φζν θαη ηελ νπζία ηεο ξχζκηζεο.
Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ δελ ηεξαξρνχληαη. Βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν θαη
πξνζηαηεχνληαη ηζφηηκα φηαλ πξνζβάιινληαη. Η Κνηλφηεηα ησλ Ρνκά θπζηθά πξέπεη λα
εθπξνζσπείηαη ζηελ ΔΔΓΑ, φπσο θαη ε Κνηλφηεηα ησλ ΛΟΑΣΚΙ. Ωο πξνο ηελ πξψηε αιιά θαη
σο πξνο ηε δεχηεξε θνηλφηεηα, ε ΔΔΓΑ έρεη ήδε ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάδεημε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπο, πξνβάιινληαο, κε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αιιά θαη δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο,
ηελ αλάγθε άκεζεο επίιπζήο ηνπο, ππνζηεξίδνληαο, ζπρλά, ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο
πξσηνβνπιίεο. Η ππεξβνιηθά κεγάιε φκσο, επλντθή κεηαρείξηζή ηνπο ζε βάξνο φισλ ησλ
άιισλ ππεξαζπηζηψλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ πξνζβάιιεη ηνπο δεχηεξνπο, αιιά θαη
ππνβαζκίδεη ην θχξνο ηεο ίδηαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο, αιινηψλεη άθξηηα ηε ζχλζεζή ηεο θαη
ζίγεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο.
Η ηειεπηαία θπβεξλεηηθή ελέξγεηα ήηαλ ε ηειεπηαία πξάμε κηαο αδηάθνξεο θαη ζπρλά
απαμησηηθήο ζηάζεο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δμνπζίαο απέλαληη ζηελ ΔΔΓΑ, κε
ειάρηζηεο, κφλν, ιακπξέο εμαηξέζεηο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο είλαη ηφζν κηθξφο πνπ ε ΔΔΓΑ
αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα ζην ξφιν ηεο, ην ειάρηζην ζε αξηζκφ επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη κε απηαπάξλεζε θαη κέηξηεο απνδνρέο πιεξνθνξείηαη απφ ηνλ
αξκφδην Τπνπξγφ ζηε Βνπιή φηη δελ πξέπεη λα κνληκνπνηεζεί γηαηί «έρεη ζπγθεθξηκέλεο
αληηιήςεηο θαη ζεάζεηο» (; !), νη ζπλζήθεο ζηέγαζεο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο είλαη απαξάδεθηεο
γηα επξσπατθφ ζεζκφ, γηα θάζε κέινο ηεο ΔΔΓΑ πνπ κεηέρεη ζηελ Οινκέιεηά ηεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνεδξείνπ) πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε 40 πεξίπνπ επξψ ην κήλα (!),

πνζφ απφ ην νπνίν ηα πεξηζζφηεξα κέιε έρνπλ παξαηηεζεί γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο αμηνπξέπεηαο.
Σα ππεξεζηαθά έγγξαθα ηεο ΔΔΓΑ πξνο ηελ Κπβέξλεζε θαη ηε Γηνίθεζε ζπλήζσο δελ
απαληψληαη θαη ηα αηηήκαηα ζπρλά δελ ηθαλνπνηνχληαη. Οη αξκφδηνη, αθφκα θαη ζε πςειφ
επίπεδν, ζπλήζσο αξλνχληαη ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ΔΔΓΑ ! Καη ιππνχκαη λα πσ φηη ν
Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο, ζηνλ νπνία ε ΔΔΓΑ « ππάγεηαη » νξγαλσηηθά θαη ε νπνία απνηειεί
ην ζεζκηθφ ζχκβνπιφ ηνπ, νπδέπνηε ηα ηειεπηαία πνιιά ρξφληα βξήθε ιίγν ρξφλν λα
ελεκεξσζεί απφ ην Πξνεδξείν ηεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηε ρψξα
θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο ή έζησ λα παξαιάβεη πξνζσπηθά ηελ Δηήζηα Έθζεζε
ηεο, θάηη πνπ επέβαιε ν ίδηνο ν λφκνο θαη ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε απφ φινπο ηνπο
άιινπο απνδέθηεο ηεο! Αληηζέησο, ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο θαη νη βνπιεπηέο- κέιε ησλ
αξκφδησλ Δπηηξνπψλ ηεο Βνπιήο φισλ ησλ θνκκάησλ έδεημαλ πάληα κείδνλα επαηζζεζία γηα
ελεκέξσζε θαη πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ζηελ Διιάδα.
Η ππεξνςία ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, ν απηαξρηζκφο ζηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ
απνθάζεσλ ηεο θη έλαο πξνζβιεηηθφο δηδαθηηζκφο, ηειεπηαία, έρνπλ πιένλ πεξηζζέςεη. Η
παξαίηεζε κνπ είλαη πιένλ ε κφλε αμηνπξεπήο αληίδξαζε ζηελ απαμίσζε ηεο ΔΔΓΑ θαη εκνχ
πξνζσπηθά σο εθιεγκέλνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δζληθνχ Θεζκνχ Γηθαησκάησλ. Θέισ λα εθθξάζσ,
απνρσξψληαο, ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηηο Αληηπξνέδξνπο, αιιά θαη ζηα ινηπά κέιε ηεο
Δζληθήο Δπηηξνπήο, ηα νπνία, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ζπλέβαιαλ ή
ζπκπαξαζηάζεθαλ ζην δχζθνιν έξγν ηεο, ζηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ
Ραηζηζηηθήο Βίαο, ην νπνίν ε ΔΔΓΑ δεκηνχξγεζε απφ θνηλνχ κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ
ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, θαζψο θαη ζην εμαίξεην πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ην
παξαρζέλ έξγν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Διπίδσ φηη ζα έξζνπλ θαιχηεξεο κέξεο γηα ηελ Δζληθή
Δπηηξνπή θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ζηελ Διιάδα. Αξθεί νη ππεξαζπηζηέο ηνπο λα
γξεγνξνχλ.
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