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ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Άρθρο 1 

Της Ελένης Μαύρου 

Από τη γενοκτονία των Εβραίων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Σιάρπβιλ της Νότιας 

Αφρικής, στις δολοφονίες μαύρων εν ψυχρώ από την αστυνομία στις ΗΠΑ, στις βομβιστικές 

επιθέσεις κατά τζαμιών ή κέντρων προσφύγων στην Ευρώπη… η Παγκόσμια Ημέρα για την 

Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων αποδεικνύεται, δυστυχώς, ακόμα απαραίτητη. 

Η ανθρωπότητα ζει μια νέα έξαρση του ρατσισμού. Βλέπουμε κόμματα με υπερεθνικιστικές και 

φασιστικές απόψεις να κερδίζουν έδαφος, τη ρατσιστική προπαγάνδα να διαδίδεται με 

αυξανόμενη αποτελεσματικότητα μέσω του διαδικτύου, τις επιθέσεις με στόχο μειονότητες, 

μετανάστες και πρόσφυγες, να έχουν αυξηθεί. 

Το φαινόμενο δεν είναι βέβαια τυχαίο. Ο ρατσισμός και ο εθνικισμός βρίσκουν πρόσφορο 

έδαφος σε περιόδους κρίσεων. Ιδιαίτερα όταν οι κυβερνήσεις επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, 

επιστρατεύοντας την πατριδοκαπηλία και μια ξενοφοβική ρητορική, αντί να χτυπήσουν τις ρίζες 

της ανεργίας και της εξαθλίωσης. 

Τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με συγκατάβαση. 

Ο λαϊκισμός και το χάιδεμα τέτοιων απόψεων, τις ενισχύουν στην πράξη και διευκολύνουν την 

εξάπλωσή τους. Όσο επιτρέπουμε την υποτίμηση και τον παραγκωνισμό του διαφορετικού, 

τόσο θα φουντώνουν οι καθημερινές ρατσιστικές συμπεριφορές. 
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Στην τελευταία Έκθεση για την Κύπρο, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της 

Μισαλλοδοξίας (ECRI), καταγράφεται μεταξύ πολλών άλλων ότι: «Ρατσιστικές δηλώσεις στη 

δημόσια σφαίρα συνεχίζουν να αποτελούν σύνηθες φαινόμενο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της 

Κύπρου έχει λάβει σαφή θέση κατά των ΛΟΑΤ σε ποικίλες περιπτώσεις. Οι μετανάστες, κυρίως 

μουσουλμάνοι, συχνά παρουσιάζονται στα ΜΜΕ υπό ένα αρνητικό φως και σχετίζονται με 

προβλήματα, όπως η αύξηση της ανεργίας και της εγκληματικότητας. Τα ΜΜΕ έχουν επίσης 

περιγραφεί ως άκρως ομοφοβικά. Ο νόμος για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 

εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου δεν έχει εφαρμοστεί σε 

καμία υπόθεση μέχρι τώρα». 

Το θέμα λοιπόν είναι η συλλογική και θεσμική στάση που πρέπει να εμπεδωθεί και να 

εκφράζεται καθημερινά ώστε να εκμηδενιστούν οι ρατσιστικές δοξασίες και τα εγκλήματα που 

αυτές οι δοξασίες τροφοδοτούν. 

Η πολιτεία έχει την ευθύνη να κατοχυρώσει και να προστατεύσει την ισότητα, όχι μόνο με 

νόμους και διαδικασίες, αλλά στην πράξη. Είναι καιρός κάποιοι να πληρώσουν για τα ρατσιστικά 

ξεσπάσματά τους. Είναι καιρός η εκπαίδευση να τεθεί στην εμπροσθοφυλακή αντί να 

αναπαράγει τέτοιες αντιλήψεις. 

Είναι όμως μεγάλη και η ευθύνη της κοινωνίας, του καθενός από μας. Ξεπερνώντας τα 

στερεότυπα και τις φοβίες μας, να μάθουμε -και ως άτομα αλλά και ως κοινωνικό σύνολονα 

κρίνουμε τον απέναντί μας, τον δίπλα μας, ως άνθρωπο. Να εναντιωνόμαστε στις καθημερινές 

πρακτικές διακρίσεων από τα πειράγματα στο σχολείο μέχρι την κακομεταχείριση ατόμων 

άλλου χρώματος ή εθνικότητας ή την επιλεκτική κάλυψη εγκλημάτων από τα μέσα ενημέρωσης 

ή την Αστυνομία. 

Έτσι, θα βάλουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια να χτίσουμε μια καινούργια, μια ανοιχτή 

κοινωνία. Όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτα και 

κανένας άνθρωπος δεν είναι αόρατος. Μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί 

αλλά είναι όλοι ίσοι. 
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Γιατί, δεν μπορούμε να διεκδικούμε ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα και την ίδια 

ώρα να κλείνουμε τα μάτια στις διακρίσεις που γίνονται δίπλα μας, όποια και αν είναι η βάση 

τους το χρώμα, η θρησκεία, η γλώσσα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός. 

Άρθρο 2 

«Υπάρχει ο καθημερινός ρατσισμός, στο λεωφορείο, στο σχολείο, στις κρατικές υπηρεσίες που 
δεν καταγγέλλεται καν, γιατί θεωρείται δεδομένος», λέει ο κ. Γιουνούς Μοχαμαντί, Αφγανός 
στην καταγωγή, πρόεδρος του ελληνικού φόρουμ προσφύγων-μεταναστών. 
 
«Οταν πας να νοικιάσεις σπίτι και σε ρωτάνε από πού είσαι, όταν σε σταματάει η αστυνομία 
στον δρόμο συνέχεια και ακόμα κι όταν έχεις τα χαρτιά σου σωστά σε κρατάνε στο τμήμα για 
δύο ή τρεις ώρες και καταλήγεις να χάνεις τη δουλειά σου - κι αυτά είναι ρατσισμός», συνεχίζει 
ο ίδιος, ανατρέποντας μάλιστα έναν κλασικό ρατσιστικό μύθο, ότι οι μετανάστες παίρνουν τις 
δουλειές των Ελλήνων εργατών. 
 
Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, το συνολικό ποσοστό της 
ανεργίας το 2013 ήταν 28%, αλλά επιμεριζόταν σε 24% για τους Ελληνες και σε 40,3% για τους 
αλλοδαπούς. 
 
Οι αλλοδαποί υπέστησαν μεγαλύτερη ζημία ως προς την ανεργία σε σχέση με τους γηγενείς 
εργαζομένους, όμως μικρότερη σε σχέση με άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως για 
παράδειγμα οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, κάτι που μάλλον 
σχετίζεται με το θεσμικό καθεστώς στο οποίο διαβιούν οι μεν και οι δε. 
 
Οι μετανάστες αμείβονται κατά συνθήκην λιγότερο έχοντας σημαντικά λιγότερες νομικές 
διασφαλίσεις. Στην ένδειξη ότι παρά τα αποτρόπαια περιστατικά ωμής βίας, όπως αυτό του 
Αιγύπτιου Γουαλίντ Ταλέμπ, ο οποίος βασανίστηκε από τον εργοδότη του στη Σαλαμίνα, ή την 
περίπτωση των Ρουμάνων εργατών στην Αχαΐα, ο φυλετικός ρατσισμός βρίσκεται σε 
υποχώρηση, συνηγορεί ένα πείραμα της οργάνωσης Action Aid που διεξήχθη στις 20 
Φεβρουαρίου σε στάση λεωφορείου στην Αθήνα. 
 
Δύο ηθοποιοί, ένας Ελληνας και ένας Πακιστανός, υποδύθηκαν μια λεκτική επίθεση του πρώτου 
προς τον δεύτερο, ενώ κρυφή κάμερα κατέγραφε τις αντιδράσεις των παρισταμένων. Προς 
έκπληξη όλων, ήταν σημαντικά περισσότερες οι αντιρατσιστικές αντιδράσεις από τις 
αντιδράσεις εκείνων που συμφωνούσαν με τον επιτιθέμενο. 
 
Από την άλλη πλευρά, όλες οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και η αστυνομία 
συμφωνούν πως τα περισσότερα περιστατικά καθημερινού ρατσισμού δεν καταγγέλλονται καν. 
 
«Η λεκτική βία, οι διακρίσεις και οι νόμοι προστασίας των μεταναστών που δεν εφαρμόζονται, 
θεωρούμε ότι είναι ο κανόνας», λέει ο κ. Μοαβία Αχμέντ, Σουδανός, εκπρόσωπος του ελληνικού 
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φόρουμ μεταναστών. «Ομως τα περισσότερα δεν φτάνουν καν στις κοινότητες ως καταγγελίες. 
Ο λόγος είναι ο φόβος και η άγνοια των δικαιωμάτων από την πλευρά των μεταναστών», 
συνεχίζει ο ίδιος. 
 
Η αστυνομία καλεί τα θύματα να μη φοβούνται να καταγγείλουν ρατσιστικές επιθέσεις, αφού 
ακόμα κι όταν δεν βρίσκονται οι δράστες, επιτρέπει στις αρχές να σχηματίζουν τη σωστή εικόνα 
για το μέγεθος του προβλήματος. 

...και ο θεσμικός ρατσισμός 

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σοβαρή βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας κατά 
των διακρίσεων. Ωστόσο φαίνεται ότι οι θεσμοί παραμένουν μια σημαντική πηγή του 
ρατσισμού. 
 
Σε έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις διακρίσεις στην Ελλάδα, που δημοσιεύτηκε στα 
τέλη Φεβρουαρίου, καταγράφεται στη χώρα μας το υψηλότερο ποσοστό αντισημιτισμού «εκτός 
Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής» ανά τον κόσμο. 
 
Η έκθεση θεωρεί ως βασική πηγή κύκλους της εκκλησίας. 
 
«Το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν τιμωρούνται αυτές οι ενέργειες. Ούτε καν επιπλήττει τους 
μητροπολίτες που κάνουν αντισημιτικές ή ρατσιστικές δηλώσεις η ηγεσία της εκκλησίας», λέει 
ο κ. Δημήτρης Χριστόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου. 
 
Αντίστοιχα, η δήλωση του πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Δένδια, τον 
Αύγουστο του 2012, κατά την έναρξη της επιχείρησης «Ξένιος Δίας», ότι το μεταναστευτικό 
ρεύμα των τελευταίων ετών συγκρινόταν με την κάθοδο των Δωριέων, 4.000 χρόνια πριν, 
θεωρείται πως έριξε λάδι στη φωτιά. 
 
Η έκθεση καταγράφει σειρά από θετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων δύο ετών, όπως τη 
δημιουργία της υπηρεσίας ασύλου και τη σύλληψη της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, όμως 
παροτρύνει την ελληνική πολιτεία να λάβει 46 επιπλέον μέτρα για τη βελτίωση της ισονομίας 
και της ισοπολιτείας στη χώρα, μεταξύ άλλων να επανεξετάσει το καθεστώς διοικητικής 
κράτησης και να σταματήσει πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης από την αστυνομία. 
 
Το χρονικό διάστημα 2004-2009 το ποσοστό αποδοχής αιτημάτων ασύλου ήταν σταθερά κάτω 
από το 1%, αν δε, συνυπολογιστούν και οι άλλες μορφές διεθνούς προστασίας (επικουρική 
προστασία, ανθρωπιστικό καθεστώς) μετά βίας έφθανε στο 1,5%. 
 
Την ίδια περίοδο στην Ευρώπη τα ποσοστά έφθαναν κατά μέσο όρο στο 17%. Το 2013 (μετά τη 
δημιουργία της υπηρεσίας ασύλου) το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 18%, ενώ σημαντική βελτίωση 
σημειώθηκε στον χρόνο εξέτασης των αιτημάτων και την αιτιολόγηση των αποφάσεων. 
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Σε ό,τι αφορά τον «Ξένιο Δία», σύμφωνα με τον απολογισμό του προγράμματος, από τους 
77.526 αλλοδαπούς που προσήχθησαν, μόνο οι 4.435 συνελήφθησαν γιατί δεν είχαν νόμιμη 
διαμονή στη χώρα. Από τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους δηλαδή που υπέστησαν τη διαδικασία 
της προσαγωγής λόγω εθνοτικής διάκρισης, λιγότερο από το 6% δεν έφερε τελικά 
νομιμοποιητικά έγγραφα. 
 
Στο μέτωπο της εργασίας, ο νόμος που επιβάλλει στον ΟΑΕΔ να εξετάζει αν για οποιαδήποτε 
θέση υπάρχει Ελληνας υποψήφιος προτού δώσει την άδεια για την πρόσληψη αλλοδαπού, 
οδηγεί στη διόγκωση της μαύρης εργασίας και της ανασφάλειας και εκθέτει τους μετανάστες σε 
διακριτική μεταχείριση. 

Καθημερινή 


