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Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

(FRA) 
 

Ρατσισμός, διακρίσεις, μισαλλοδοξία και εξτρεμισμός:  
Μαθαίνοντας από τις εμπειρίες στην Ελλάδα και την Ουγγαρία 

Ο ρατσισμός, οι διακρίσεις, ο εξτρεμισμός και η μισαλλοδοξία αποτελούν 
σήμερα μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα έκθεση του 

Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 
εξετάζει τις σχετικές δράσεις δύο κρατών μελών, ως περιπτωσιολογικές 

μελέτες – case studies – που καταδεικνύουν την ανάγκη για καλύτερα 
στοχευμένα και πιο αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης των 
φαινομένων αυτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση 

περιλαμβάνει σειρά προτάσεων με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης. 

Η σημερινή δημοσίευση, μια θεματική έκθεση, αφορά επίσης ένα φαινόμενο που 

εμφανίζεται, προς το παρόν, μόνο στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία. Πρόκειται για 
τη σημαντική κοινοβουλευτική παρουσία πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούν 
και προωθούν μια ακραία ιδεολογία με στόχο κυρίως παράτυπους μετανάστες 

(στην Ελλάδα) και Ρομά και Εβραίους (στην Ουγγαρία). Τα κόμματα αυτά είτε 
λειτουργούν ως παραστρατιωτικές οργανώσεις ή έχουν διασυνδέσεις με 

παραστρατιωτικές οργανώσεις που διαπράττουν πράξεις ρατσιστικής βίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της διαθέτουν ήδη ισχυρή νομοθεσία για 
την καταπολέμηση του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και του εξτρεμισμού. 

Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας πρέπει 
να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες. Επιπλέον, χρειάζεται να καταβληθούν 

περισσότερες προσπάθειες, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, για την προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής και την αύξηση της εμπιστοσύνης στις αστυνομικές και άλλες 
αρχές επιβολής του νόμου.  

Ο στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να βελτιώσει την κατανόηση των εμποδίων 
στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και στην τήρηση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι προτάσεις που περιέχονται στο 
τελικό τμήμα της έκθεσης ισχύουν συνεπώς για όλα τα κράτη μέλη όταν 

διαμορφώνουν τις στρατηγικές τους για την καταπολέμηση των ρατσιστικών 
διακρίσεων και της βίας, καθώς και της εμφάνισης εξτρεμιστικών ιδεολογιών στην 
πολιτική σκηνή.  

Οι βασικές προτάσεις προτείνουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 

δημιουργία ενώσεων ή πολιτικών κομμάτων δεν λειτουργεί ως εφαλτήριο 
για τη προώθηση μίσους και ρατσιστικής βίας. 



 

 

 

 

 

 

 να εξετάσουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης εθνικών στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση του ρατσισμού και σχετικών εγκλημάτων μίσους εστιάζοντας 
σε ζητήματα, όπως η πρόληψη των εγκλημάτων αυτών, η βελτίωση της 

διαδικασίας καταγγελίας, καταγραφής και ποινικής δίωξής τους, καθώς και 
η παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης στα θύματα. 

 να διερευνήσουν πώς άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες μπορεί να 
αυξήσουν την εμπιστοσύνη τους στις αστυνομικές αρχές, και πώς μπορεί να 
καταπολεμηθούν οι ρατσιστικές διακρίσεις και φαινόμενα κακοποίησης από 

την πλευρά της αστυνομίας και άλλων υπαλλήλων της πολιτείας δεδομένου 
ότι κύριο εμπόδιο στην καταγγελία περιστατικών ρατσιστικής βίας είναι η 

έλλειψη εμπιστοσύνης των θυμάτων, και των μαρτύρων, στις αστυνομικές 
αρχές.  

 να εκτιμήσουν το όφελος που προκύπτει από τις ενισχυμένες ποινές που 

επιβάλλονται σε δράστες εγκλημάτων μίσους προκειμένου να διασφαλίσουν 
ότι το κίνητρο της προκατάληψης θα λαμβάνεται πάντοτε υπόψη. 

 να εξετάσουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης στρατηγικών και προγραμμάτων 
που θα βοηθούν στον απεγκλωβισμό ατόμων από εξτρεμιστικές ομάδες και 
οργανώσεις. Παρόμοιες ενέργειες για να είναι αποτελεσματικές πρέπει 

εφαρμοστούν σε στενή συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές, στο 
ποινικό δικαστικό σύστημα και στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.  

 να διασφαλίσουν ότι η υποστήριξη στα θύματα εγκλημάτων μίσους 
παρέχεται σε στενή συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και 
εκπροσώπους μειονοτικών ομάδων και να διευκολύνουν την ενεργή 

συμμετοχή της αστυνομίας στη στήριξη των θυμάτων. 
 

Μπορείτε να κάνετε πάρετε την έκθεση από τη διεύθυνση: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/thematic-situation-report-3 
 

Προηγούμενες θεματικές εκθέσεις του Οργανισμού διατίθενται στη διεύθυνση: 
 Violent attacks against Roma in the Ponticelli district of Naples (Βίαιες 

επιθέσεις σε βάρος Ρομά στην περιοχή Ποντιτσέλι της Νάπολης) 

 Coping with a fundamental rights emergency - the situation of persons 

crossing the Greek land border in an irregular manner (Αντιμετωπίζοντας 

μια έκτακτη κατάσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων – Η κατάσταση των 

ατόμων που περνούν τα ελληνικά χερσαία σύνορα με παράτυπο τρόπο) 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου:  
media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 655 

 
Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 

 Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 

έχει ως σκοπό την παροχή τεκμηριωμένης βοήθειας και τεχνογνωσίας προς 
τους οργανισμούς και τα κράτη μέλη της φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμβάλλοντας στη δημόσια συζήτηση και στη διαμόρφωση ενημερωμένων 
και στοχευμένων πολιτικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/thematic-situation-report-3
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/incident-report-violent-attacks-against-roma-ponticelli-district-naples-italy
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/coping-fundamental-rights-emergency-situation-persons-crossing-greek-land-border
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/coping-fundamental-rights-emergency-situation-persons-crossing-greek-land-border
mailto:media@fra.europa.eu


 

 

 

 

 

 

 Ο Οργανισμός συλλέγει αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία 
και πληροφορίες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αναλόγως με τη σημασία 
που έχει κάθε θέμα για κάθε χώρα.  

 Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να σέβονται και να προστατεύουν 
τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση: «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας 

που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.» 


