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Η ΕΕ∆Α 2αρακολουθώντας µε 2ροσοχή τις 2ρωτοβουλίες για την αλλαγή ή την ενίσχυση της 

υ2άρχουσας νοµοθεσίας κατά του ρατσισµού, ε2αναφέρει τις θέσεις της ε2ί του ζητήµατος και µε 

αφορµή την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου του Υ2ουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρω2ίνων ∆ικαιωµάτων «Τρο2ο2οίηση του Ν 927/1979 (Α΄ 139) και 2ροσαρµογή του στην α2όφαση-

2λαίσιο 2008/913/∆ΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την κατα2ολέµηση ορισµένων µορφών και 

εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του 2οινικού δικαίου», ε2ισηµαίνει την α2οδοχή και 

α2ήχησή τους για την κατάρτιση του νέου νοµοθετικού κειµένου. 

Παρά τις συνεχείς διακο2ές στη νοµοθετική διαδικασία, η ΕΕ∆Α έχει το2οθετηθεί σταθερά ε2ί της 

ανάγκης αντιµετώ2ισης της ρατσιστικής βίας, υιοθετώντας τα εξής κείµενα: 

• ∆ελτίο τύ2ου - «Υ2όµνηµα της ΕΕ∆Α ε2ί της αντιρατσιστικής νοµοθεσίας» (16.9.2013), 

• Παρατηρήσεις ε2ί του Σχεδίου Νόµου του Υ2ουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω2ίνων 

∆ικαιωµάτων για την κατα2ολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας 

µέσω του 2οινικού δικαίου (17.3.2011) και 

• ∆ύο ειδικές εκθέσεις µε τίτλο «Η αντιµετώ2ιση της ρατσιστικής βίας α2ό την αστυνοµία και τη 

δικαιοσύνη» και «Εξτρεµιστικές οµάδες, δηµόσιος 2ολιτικός λόγος, ρατσιστική βία στα γή2εδα», οι 

ο2οίες δηµοσιεύθηκαν στην ετήσια έκθεση του 2011 ως ειδική θεµατική αφιερωµένη στη ρατσιστική 

βία.  

∆εδοµένης της κρισιµότητας της κοινωνικής χρονικής συγκυρίας στην ο2οία έρχεται 2ρος εξέταση το 

2αρόν σχέδιο νόµου, η ΕΕ∆Α δράττεται της ευκαιρίας για να διατυ2ώσει την ισχυρή 2ε2οίθηση ότι το 

µήνυµα της σαφούς, ρητής και υ2εράνω κάθε άλλης ε2ιµέρους διαφορο2οίησης ή ε2ιφύλαξης 

καταδίκης των εγκληµάτων βίας µε ρατσιστικό κίνητρο 2ρέ2ει να εκ2έµ2εται στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό της χώρας µε α2οφασιστικότητα και ειλικρίνεια, µε λόγο και µε 2ράξεις. Το ζήτηµα της 

α2οτελεσµατικής κατα2ολέµησης εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας και της κύρωσης της 

µισαλλοδοξίας και της ρητορικής του µίσους είναι 2ρωταρχικής σηµασίας για την ελληνική Πολιτεία, 

τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου. 

Ενόψει των σοβαρών 2ροκλήσεων 2ου αντιµετω2ίζει σήµερα η Χώρα µας, κρίνεται ε2ιβεβληµένη η 

συµµόρφωση του ισχύοντος νοµοθετικού 2λαισίου για την αντιµετώ2ιση των φυλετικών διακρίσεων, 

του ο2οίου η ανα2οτελεσµατική εφαρµογή έχει ε2ανειληµµένα α2ασχολήσει τα διεθνή όργανα, µε τις 

διατάξεις της Α2όφασης-Πλαίσιο 2008/913/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 2008. Η 

τρο2ο2οίηση, συνε2ώς, του Ν 927/1979 φαίνεται, a priori, να στοχεύει στη «δηµιουργία ενός σύγχρονου 

και α2οτελεσµατικού θεσµικού 2λαισίου για την κατα2ολέµηση των εκδηλώσεων ρατσισµού και 

ξενοφοβίας, καθώς και των εγκληµάτων 2ου τελούνται µε τέτοια κίνητρα, καλύ2τοντας συγκεκριµένες 

και ειδικότερες 2τυχές του θέµατος, εισάγοντας νοµικά µέσα 2ροστασίας και 2ροβλέ2οντας αναλογικές 

και α2οτελεσµατικές κυρώσεις». 
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Είναι 2ρωταρχικής σηµασίας, ωστόσο, να ε2ισηµανθεί ο κίνδυνος 2ου εγκυµονεί η εστίαση της 

δηµόσιας 2ροσοχής στην κύρωση του ρατσιστικού λόγου να λειτουργεί ως αντίβαρο στην α2ουσία 

ο2οιασδή2οτε κύρωσης των 2ράξεων βίας. Η αντιµετώ2ιση του ρατσιστικού λόγου είναι ένα σηµαντικό 

βήµα, 2ου δύναται να λειτουργήσει 2ρολη2τικά ως 2ρος την κατα2ολέµηση των 2ράξεων ρατσιστικής 

βίας. Σε καµία 2ερί2τωση, εντούτοις, δε συνιστά εκ2λήρωση της υ2οχρέωσης διερεύνησης, κύρωσης – 

και στην ουσία 2ραγµατικής α2αξίωσης – των 2ράξεων ρατσιστικής βίας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται 

σκό2ιµο να αναδειχθεί µε κάθε δυνατή έµφαση η αναγκαιότητα ανάληψης 2αράλληλης και 

α2οτελεσµατικής εκ2αιδευτικής 2ρωτοβουλίας στα σχολεία και υλο2οίησης µέτρων ευαισθητο2οίησης 

του γενικού 2ληθυσµού ώστε να µην 2αγιωθεί η εντύ2ωση ότι η βία και ο ρατσισµός γίνονται α2οδεκτά 

α2ό την Πολιτεία και κατ’ ε2έκταση α2ό το κοινωνικό σύνολο. 

 


