ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2000
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
EL

Η ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΈΝΩΝ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΞΕΝΟΦΟΒΊΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΎ ΣΤΗ ΝΈΑ ΧΙΛΙΕΤΊΑ
Την πρώτη χρονιά της νέας χιλιετίας η Ευρώπη έκανε ένα σηµαντικό βήµα για τη
διασφάλιση της ισότητας όλων των πολιτών της, ανεξάρτητα από τη φυλετική και την
εθνική καταγωγή τους ή τις πεποιθήσεις τους. Με την υιοθέτηση νοµοθεσίας στα πλαίσια
του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ εισάγονται κοινά πρότυπα προστασίας από τις
διακρίσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά, όσοι από εµάς είναι
πολίτες της Ευρώπης που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες θα προστατεύονται νοµικά
από τις διακρίσεις οπουδήποτε κι αν εργάζονται, ζουν ή ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Εµείς στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο στοχεύουµε στην ενσωµάτωση. Θέλουµε να
καλλιεργήσουµε την κατανόηση και τη θετική εκτίµηση της διαφοράς και να
συµβάλουµε στην προέκταση και στην εµβάθυνση της κουλτούρας µας για τα
δικαιώµατα του ανθρώπου, η οποία διαπνέει τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και παρέχει το πρακτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της διαφοράς. Τώρα διαθέτουµε τα
εργαλεία για να εφαρµόζουµε αυτά τα δικαιώµατα χωρίς αποκλεισµούς, έτσι όπως
ταιριάζει στην ιστορία µας, µια ιστορία χιλιάδων ετών µετανάστευσης και επιµειξίας
διαφορετικών λαών. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει πίσω της ορισµένες
οµάδες. Η ιδέα της ενωµένης Ευρώπης βασίζεται στη συνύπαρξη διαφορετικών οµάδων
ανθρώπων και στην παροχή ίσων δικαιωµάτων σε όλους. Πρέπει να βεβαιωθούµε ότι από
αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται απολύτως κανείς.

Bob Purkiss
Πρόεδρος
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Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ ΤΟ 2000
Εισαγωγή
Ο πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού
και Ξενοφοβίας (EUMC) είναι να παρέχει στην Κοινότητα και στα κράτη µέλη της
αντικειµενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιµα δεδοµένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τα
φαινόµενα ρατσισµού, ξενοφοβίας και αντισηµιτισµού, προκειµένου να τα υποστηρίζει
κατά τη λήψη µέτρων ή τη χάραξη πορείας δράσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων
αρµοδιότητάς τους.
∆εν έχουν αναπτυχθεί ακόµη κοινά κριτήρια και ορισµοί που θα καθοδηγούν τις
επίσηµες στατιστικές και την αναφορά επεισοδίων ρατσιστικών διακρίσεων στα κράτη
µέλη, προκειµένου να καταστούν τα δεδοµένα περισσότερο συγκρίσιµα και να
αντιµετωπιστεί µε κοινό τρόπο το ευρύτερο πεδίο του ρατσισµού όπως η ρητορική του
µίσους και η βία που υποκινείται από τον ρατσισµό, την ξενοφοβία και τον
αντισηµιτισµό.
Οι πηγές πληροφοριών που χρησιµοποιούνται για την ετήσια έκθεση 2000 είναι επίσηµες
και ανεπίσηµες και η ποικιλία τους καλύπτει από προγράµµατα του ίδιου του EUMC,
επίσηµες εκδόσεις θεσµικών οργάνων της ΕΕ, κρατικές εκδόσεις και επιστηµονικές
µελέτες έως εκθέσεις µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Επιπλέον, έχουν ληφθεί
υπόψη πληροφορίες από τα Ηνωµένα Έθνη, το Συµβούλιο της Ευρώπης και άλλους
διεθνείς οργανισµούς.

Πράξεις ρατσισµού και διακρίσεων
Για την περιγραφή του ρατσισµού και των διακρίσεων για φυλετικούς, εθνοτικούς,
πολιτισµικούς και θρησκευτικούς λόγους, το EUMC χρησιµοποιεί τη «∆ιεθνή Σύµβαση
για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικής ∆ιάκρισης», η οποία έχει επικυρωθεί από
όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Αυτός ο ευρύς ορισµός καλύπτει κάθε είδους διάκριση,
αποκλεισµό, περιορισµό ή προτίµηση που βασίζεται στη «φυλή», το χρώµα, την
καταγωγή, την εθνική ή εθνοτική προέλευση που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα τον
εκµηδενισµό ή την εν γένει φαλκίδευση, τον περιορισµό της απόλαυσης ή της άσκησης,
σε ισότιµη βάση, των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών στον
πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό ή οποιοδήποτε άλλο τοµέα του δηµόσιου
βίου.

Ρατσιστική βία και σχετικά αδικήµατα
Οι ορισµοί και η καταγραφή των πράξεων ρατσιστικής βίας ποικίλλουν από το ένα
κράτος µέλος στο άλλο. Στο Βέλγιο, τη ∆ανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την
Πορτογαλία τα ποινικά αδικήµατα ρατσιστικής βίας δεν καταγράφονται σύµφωνα µε το
κίνητρο. Για τα περισσότερα κράτη µέλη υπάρχουν και διατίθενται ετήσια δεδοµένα
σχετικά µε τις πράξεις ρατσιστικής βίας, αν και υπάρχουν ορισµένες διαφορές στον
τρόπο που ορίζονται και καταγράφονται οι πράξεις ρατσιστικής βίας.
Για το έτος 2000, αναφέρθηκαν από τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ισπανία, τη Σουηδία
και το Ηνωµένο Βασίλειο µεγάλη έξαρση ρατσιστικής βίας, αντισηµιτικές επιθέσεις και
ρατσιστικές απειλές και εκφοβισµοί. Στη Γερµανία, ο αριθµός των αδικηµάτων
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ρατσιστικής βίας αυξήθηκε κατά 33% σε σχέση µε το 1999. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι
πράξεις ρατσιστικής βίας και τα σχετικά αδικήµατα διπλασιάστηκαν από το 1999 έως το
2000.
Σε πολλά από τα 15 κράτη µέλη της ΕΕ έχει συσταθεί από διεθνείς και εθνικές
οργανώσεις δικαιωµάτων του ανθρώπου ένα µητρώο παραδειγµάτων φυλετικής βίας
εναντίον µεµονωµένων ατόµων. Η εξέγερση στην πόλη El Ejido στην Αλµέρια (Ισπανία),
στις αρχές του 2000, όπου εκατοντάδες Ισπανών κατοίκων του επιτέθηκαν στους
Μαροκινούς µετανάστες, ήταν ένα από τα σοβαρότερα επεισόδια ρατσιστικής βίας αυτή
τη χρονιά. Οι ταραχές διήρκεσαν τέσσερεις ηµέρες και η αστυνοµία δέχθηκε επικρίσεις
για την απάθειά της.
Οι επίσηµες στατιστικές για τα φυλετικά αδικήµατα αµφισβητούνται από Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε ορισµένα κράτη µέλη. Στη
Γερµανία, την Ιταλία και την Ισπανία, τα µητρώα που τηρούνται από τις αστυνοµικές
αρχές είναι εξαιρετικά µικρά σε σύγκριση µε τις στατιστικές που συλλέγονται από τις
ΜΚΟ. Οι ιταλικές ΜΚΟ κατέγραψαν 259 ρατσιστικές δολοφονίες µεταξύ 1995 και 2000,
ενώ οι ιταλικές αστυνοµικές αρχές δεν κατέγραψαν ούτε µία υπόθεση. Όσον αφορά τις
στατιστικές για ρατσιστικές επιθέσεις, τα αρχεία των ιταλικών ΜΚΟ εµφανίζουν
υπερδεκαπλάσια αδικήµατα από εκείνα που δείχνουν οι επίσηµοι αριθµοί. Στη Γερµανία
οι ΜΚΟ κατέγραψαν πέντε φορές περισσότερες ρατσιστικές δολοφονίες απ’ ό,τι η
αστυνοµία. Στην Ισπανία η ΜΚΟ κατέγραψε περίπου τέσσερις φορές περισσότερες
ρατσιστικές επιθέσεις απ’ ό,τι οι αστυνοµικές αρχές.
Η ρατσιστική προπαγάνδα ή «η υποκίνηση µίσους για τις εθνικές µειονότητες» είναι
καταγράφεται επαρκώς από τις αστυνοµικές αρχές σε ορισµένα από τα κράτη µέλη. Στη
Γερµανία και τη Σουηδία, οι καταγεγραµµένοι αριθµοί αδικηµάτων προπαγάνδας είναι
πολύ µεγάλοι.

Εγκλήµατα που διαπράττουν νεοναζιστές και ακροδεξιοί εξτρεµιστές
Σύµφωνα µε τις αναφορές για το 2000, τα ρατσιστικά εγκλήµατα που διέπραξαν
νεοναζιστικές οργανώσεις και άλλες οµάδες υποστηρικτών τους έχουν αυξηθεί στη
Φινλανδία, τη Γερµανία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Με βάση τις ίδιες αναφορές, τα
εγκλήµατα έχουν γίνει σοβαρότερα και πιο βίαια το 2000 στη Φινλανδία και τη Σουηδία,
και οι νέες έρευνες δείχνουν ότι οι νεοναζιστικές οργανώσεις δρουν όλο και περισσότερο
µέσα από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Ισπανία, όπου ο αριθµός των µελών
νεοναζιστικών οργανώσεων αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς, οι εκθέσεις για επιθέσεις µε τη
χρήση του ∆ιαδικτύου δείχνουν ταχεία αύξηση. Ο αριθµός ρατσιστικών ιστοσελίδων στη
Γερµανία υπερδιπλασιάστηκε από το 1999 έως το 2000, ενώ αναφέρθηκε ότι η µουσική
σκηνή απέκτησε ακόµη πιο κεντρικό ρόλο για τις ακροδεξιές οµάδες το 2000.
Αντιρατσιστικές οργανώσεις στη ∆ανία εξέφρασαν και πάλι την ανησυχία τους, καθώς ο
ραδιοφωνικός σταθµός του δανικού νεοναζιστικού κινήµατος συνέχισε να αποτελεί το
όχηµα προπαγάνδας και δηµαγωγίας για διεθνείς νεοναζιστικές οργανώσεις.

∆ιακρίσεις για φυλετικούς, εθνοτικούς, πολιτισµικούς και
θρησκευτικούς λόγους
Οι αναφορές για διακρίσεις περιλαµβάνουν κάθε κράτος µέλος, αλλά το σύστηµα για την
καταγραφή των πράξεων που αφορούν διακρίσεις ποικίλλει. Στα κράτη µέλη όπου οι
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πράξεις διακρίσεων καταγράφονται από ειδικευµένα οργανισµούς, η γενική τάση δείχνει
αυξανόµενους αριθµούς καταγγελιών. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
πανεπιστηµιακοί ερευνητές παρείχαν πληροφορίες για τις διακρίσεις στα υπόλοιπα κράτη
µέλη.
Η αγορά εργασίας, η απασχόληση και το επάγγελµα είναι οι κύριοι τοµείς των
καταγγελιών για διακρίσεις που είναι κοινοί για όλα τα κράτη µέλη. Εκτός από τον
αριθµό των καταγγελιών, τα αριθµητικά στοιχεία για την ανεργία των µεταναστών και
των µειονοτήτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δείκτες για να εξεταστεί η παρουσία
των διακρίσεων. Ο αριθµός των ανέργων είναι γενικά πολύ µεγαλύτερος στους
µετανάστες και στις µειονότητες απ’ ό,τι στους γηγενείς, γεγονός που αναφέρεται από τη
Φινλανδία και την Ολλανδία το 2000. Οι αναφορές δίνουν έµφαση στις διακρίσεις σε
βάρος µεταναστών υψηλού µορφωτικού επιπέδου.
Το 2000, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των µη καταγεγραµµένων
µεταναστών και των Ροµά. Οι συνθήκες και η µεταχείριση των µεταναστών και των
Ροµά στην αγορά εργασίας και στη στέγαση θεωρούνται απάνθρωπες από οργανώσεις
δικαιωµάτων του ανθρώπου στις αναφορές τους για την Ελλάδα, την Ιταλία, την
Πορτογαλία και την Ισπανία. Παρόµοιες επικριτικές αναφορές, σχετικά µε
καταγεγραµµένους ή µη µετανάστες από τις πρώην αποικίες στην Αφρική, έχουν γίνει
για την Πορτογαλία. Από την Ιρλανδία αναφέρθηκαν διακρίσεις σε βάρος των Travellers
σε διάφορες περιοχές.
Από τον χώρο της εκπαίδευσης έχουν έρθει αναφορές σχετικά µε παιδιά και νέους από
ορισµένες µειονοτικές οµάδες, ιδίως Ροµά, που δεν φοιτούν καθόλου σε σχολείο ή
παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό σχολικής εγκατάλειψης, σε αρκετά κράτη µέλη. Το 2000,
αντίστοιχες αναφορές προήλθαν από τη ∆ανία και την Ισπανία. Ένα κλασικό πλέον
παράδειγµα διακρίσεων σε βάρος µουσουλµάνων είναι ότι οι γυναίκες (εκπαιδευτικοί και
µαθήτριες) που φορούν µαντίλι στο κεφάλι είναι ένα θέµα που προκαλεί ακόµη ανησυχία
στη Γερµανία.
Η άρνηση εισόδου των µεταναστών σε εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης είναι µια
µορφή διακρίσεων στην οποία δόθηκε πολλή προσοχή κατά το 2000 σε ορισµένα κράτη
µέλη, περιλαµβανοµένης της Φινλανδίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας.
Από την Πορτογαλία αναφέρθηκαν διακρίσεις σε βάρος µεταναστών και πορνών από τις
πρώην αποικίες, αλλά τέτοιου είδους διακρίσεις προκαλούν ανησυχία και σε άλλα κράτη
µέλη.
∆ιακρίσεις σε βάρος µη καταγραµµένων µεταναστών παρατηρούνται σε όλους τους
κοινωνικούς τοµείς. ∆εδοµένου ότι επισήµως δεν «υφίστανται», δεν µπορούν να
επωφεληθούν από το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Ο αποκλεισµός από την
υγειονοµική περίθαλψη απασχόλησε ιδιαίτερα τις οργανώσεις δικαιωµάτων του
ανθρώπου στην ΕΕ. Οι αντίστοιχες αναφορές το 2000 προήλθαν από την Ελλάδα, την
Ιταλία και την Ισπανία.

Θύµατα της φυλετικής βίας και των διακρίσεων
Εάν λάβουµε υπόψη τις διάφορες αναφορές, υπάρχουν µερικές µεγάλες κοινωνικές
οµάδες που αντιµετωπίζουν περισσότερο τον άµεσο και τον έµµεσο ρατσισµό και τις
διακρίσεις στα 15 κράτη µέλη της ΕΕ. Μια τέτοια οµάδα είναι οι Ροµά. Η έρευνα για
τους Ροµά αποκαλύπτει τις σοβαρές διαστάσεις του ρατσισµού και του αποκλεισµού, από
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µεµονωµένους ντόπιους, ακροδεξιές οµάδες που χρησιµοποιούν βία, αλλά και από τις
αρχές και τα κράτη. Το 2000 οι αντίστοιχες αναφορές προήλθαν από τη Φινλανδία, τη
Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία.
Άλλες οµάδες πληθυσµού που βρίσκονται όλο και περισσότερο στο στόχαστρο της
ρατσιστικής βίας είναι οι µετανάστες από τη Βόρειο Αφρική, τη Βοσνία και την Αλβανία.
Οι µετανάστες από χώρες όπου το Ισλάµ είναι η κύρια θρησκεία είναι πολύ πιθανό να
γίνουν στόχοι. Ρατσιστική βία και διάφορες µορφές διακρίσεων σε βάρος µουσουλµάνων
αναφέρονται από πολλά κράτη µέλη.
Συνεχίζεται η αναφορά αντισηµιτικών επεισοδίων στην Ευρώπη. Η εβραϊκή κοινότητα
παραµένει εποµένως µια οµάδα ευάλωτη σε πράξεις φυλετικής βίας και εγκλήµατα µε
ρατσιστικά κίνητρα.

Ο ρατσισµός και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας
Η έρευνα µέσων µαζικής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών για
διάφορες πτυχές του ρατσισµού και της πολιτισµικής πολυµορφίας στα ΜΜΕ, δίνει µια
εικόνα της κατάστασης στα κράτη µέλη που ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό. Ωστόσο, µια
γενική παρατήρηση σχετικά µε το περιεχόµενο των ΜΜΕ είναι ότι ο ρατσιστικός λόγος
αρθρώνεται όλο και πιο υπαινικτικά παρά ρητά. Αυτό σηµαίνει ότι οι εκφράσεις
βάναυσων και ρατσιστικών στερεότυπων γίνονται σπανιότερες, αλλά συγχρόνως γίνεται
χρήση άλλων εννοιών αντί της «φυλής», όπως οι οικονοµικές αναγκαιότητες, η
πολιτισµική διαφορά, η ασφάλεια και οι απειλές για την υγεία που ορίζονται έναντι ενός
υποτιθέµενου πολιτισµικά διαφορετικού και οµοιογενή «οικοδεσπότη» πληθυσµού.
Μια άλλη γενική παρατήρηση αφορά την παρουσίαση της εικόνας των µεταναστών και
των εθνικών µειονοτήτων στα ΜΜΕ. Υπάρχει µεγάλη έλλειψη ή και παντελής απουσία
µειονοτικών φωνών σε σύγκριση µε εκείνες των δηµόσιων φορέων, το οποίο συµβάλλει
στη δηµιουργία της εντύπωσης ότι οι µετανάστες είναι ουσιαστικά απαθείς ή θύµατα. Η
σηµασία της ρατσιστικής βίας τείνει να υποβαθµίζεται από τα ΜΜΕ. Αλλά όταν οι
δράστες φυλετικής βίας παρουσιάζονται στο πλαίσιο της ειδησεογραφίας, συχνά
δαιµονοποιούνται και τοποθετούνται έξω από το κύριο σώµα της κοινωνίας.

Καταπολέµηση του ρατσισµού και των διακρίσεων
Το 2000, οι κυβερνήσεις και άλλοι φορείς των κρατών µελών έλαβαν µια σειρά
πρωτοβουλιών για την καταπολέµηση του ρατσισµού και των διακρίσεων µέσω της
νοµοθεσίας και άλλων µέτρων.

Νοµοθετικές και θεσµικές πρωτοβουλίες κατά των διακρίσεων
Η έγκριση από τα κράτη µέλη των οδηγιών του Συµβουλίου που σχετίζονται µε το άρθρο
13 της Συνθήκης ΕΚ παρέχει ένα πλαίσιο για την ψήφιση νοµοθεσίας και τον καθορισµό
θεσµικών µηχανισµών αντιµετώπισης των διακρίσεων. Σε µερικά κράτη µέλη αυτό το
έργο έχει ξεκινήσει. Στην Ελλάδα, για παράδειγµα, το Κοινοβούλιο συνέστησε
ανεξάρτητες διοικητικές αρχές για την προστασία και την προώθηση των δικαιωµάτων
του ανθρώπου εν γένει και της αρχής της µη διάκρισης ειδικότερα. Στην Ιρλανδία τέθηκε
σε ισχύ ο νόµος περί ίσης µεταχείρισης για την προώθηση και την υποστήριξη
ζητηµάτων ισότητας. Στο Λουξεµβούργο έγιναν αλλαγές στην εντολή της ειδικής
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διαρκούς επιτροπής κατά των φυλετικών διακρίσεων, ενώ συστάθηκε και συµβουλευτική
επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου. Στο Ηνωµένο Βασίλειο ψηφίστηκε ο νόµος περί
δικαιωµάτων του ανθρώπου, µε τον οποίο εισάγεται η προστασία κατά των διακρίσεων
για θρησκευτικούς λόγους. Οι τροποποιήσεις του νόµου περί φυλετικών σχέσεων
εισάγουν πλήρως στο πεδίο εφαρµογής του νόµου ένα ευρύτερο φάσµα λειτουργιών των
δηµόσιων αρχών, όπως η επιβολή του νόµου, και επιβάλλουν στις δηµόσιες αρχές το
καθήκον να προωθούν τη φυλετική ισότητα.
Η οικουµενική διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του ανθρώπου
εφαρµόστηκε πλήρως στην Ιρλανδία, η σύµβαση για τις περιφερειακές γλώσσες
επικυρώθηκε στην Αυστρία, και η σύµβαση για τις µειονοτικές γλώσσες στη Σουηδία. Η
κυβέρνηση της ∆ανίας συνέστησε επιτροπή για την εκτίµηση της ανάγκης για
ενσωµάτωση διαφόρων συµβάσεων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου στο εθνικό δίκαιο,
ενώ στη Σουηδία ελήφθησαν νοµοθετικά µέτρα για τον περιορισµό των δραστηριοτήτων
των νεοναζιστικών οργανώσεων.

Πολιτικές για την ένταξη των µεταναστών
Οι ειδικές πολιτικές για την ένταξη των µεταναστών θεωρούνται απαραίτητο βήµα για
την υλοποίηση της ισότητας και την παρεµπόδιση των φυλετικών/εθνοτικών διακρίσεων.
Σε κράτη µέλη µε µακροχρόνια πείρα στην υποδοχή µεταναστών, υπάρχουν πράγµατι
πολιτικές ένταξης, αλλά ίσως πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Το 2000 στο Βέλγιο µια
µεταρρύθµιση του κώδικα ιθαγένειας έγινε νόµος µε τον οποίο παρέχονται πιο ευέλικτοι
όροι για την απόκτηση ιθαγένειας. Στη Γερµανία συστάθηκε µια επιτροπή
µετανάστευσης (Zuwanderungskommission) για τον συντονισµό της µετανάστευσης και
της ένταξης, ενώ τέθηκε σε ισχύ και το νέο δικαίωµα ιθαγένειας. Επιπλέον, εισήχθησαν
βελτιώσεις στις άδειες εργασίας για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Στην
Ισπανία, έγιναν τροποποιήσεις στην υφιστάµενη νοµοθεσία σχετικά µε τις διακρίσεις και
τον κοινωνικό αποκλεισµό, µε κύριο αντικείµενο τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα
για τους εγκατεστηµένους µετανάστες.
Όσον αφορά την αγορά εργασίας, στην Αυστρία, θεσπίστηκαν διάφορα µέτρα
προκειµένου να διευκολυνθεί και να προαχθεί η ένταξη των µεταναστών. Ο νέος δανικός
νόµος περί ένταξης τροποποιήθηκε µε κανόνες για την επανένωση οικογενειών. Το
Κοινοβούλιο της Ολλανδίας ψήφισε νόµο για να ενθαρρύνει τους εργοδότες να
διαφοροποιήσουν τις προσλήψεις τους. Στην Ισπανία, το δηµοτικό συµβούλιο
µετανάστευσης της Βαρκελώνης εργάζεται µε σκοπό τη χάραξη κατάλληλων πολιτικών
για την ένταξη των µεταναστών.

Ενσωµατώνοντας το στοιχείο της πολιτισµικής πολυµορφίας στην
εργασία
Έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότερες πράξεις διακρίσεων γίνονται στην αγορά εργασίας
και στους εργασιακούς χώρους. Παράλληλα, ποικίλοι φορείς λαµβάνουν πολλές
πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την προώθηση της
πολιτισµικής πολυµορφίας στους χώρους εργασίας. Η µελέτη του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου για την ορθή πρακτική παρουσιάζει πρωτοβουλίες που απευθύνονται
προς τους εργοδότες, τους εργαζοµένους και τις µειονότητες.
Τα περισσότερα κράτη µέλη µπορούν να αναφέρουν προγράµµατα µε κρατικό
συντονισµό για την καταπολέµηση των διακρίσεων και τη διευκόλυνση της πρόσληψης
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µεταναστών στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα. Η ολλανδική κυβέρνηση,
παραδείγµατος χάριν, έχει αρχίσει ένα πρόγραµµα δράσης µε τις 15 µεγαλύτερες
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται κατάρτιση για διευθυντικά στελέχη. Στο
Βέλγιο και στη Σουηδία απονέµονται επιχορηγήσεις ή βραβεία για την πολιτισµική
πολυµορφία στον ιδιωτικό τοµέα. Στην Πορτογαλία, ένα ειδικό πρόγραµµα πολιτισµικής
πολυµορφίας που συνδέεται µε τον τοµέα της υγείας απεδείχθη επιτυχές. Στη Σουηδία
εφαρµόζεται η θετική δράση στις προσλήψεις, ενώ παρέχεται υποστήριξη σε ένα ειδικό
πρόγραµµα για την πρόσληψη αλλοδαπών µηχανικών.
Εντούτοις, όταν διευκολύνουν την πρόσληψη για τους µετανάστες, οι εργοδότες
προσπαθούν επίσης να ενεργήσουν προληπτικά για να αποτρέψουν τις διαµαρτυρίες της
πλειονότητας του πληθυσµού. Για αυτό τον λόγο, απασχολούνται στη Γαλλία ειδικοί
διαµεσολαβητές. Στη Σουηδία, ο συνήγορος του πολίτη εκπόνησε ένα εγχειρίδιο ορθής
πρακτικής για την προαγωγή της πολιτισµικής πολυµορφίας. Στο Ηνωµένο Βασίλειο
υπάρχουν εταιρείες που ειδικεύονται στο να πείθουν τις επιχειρήσεις για τα θετικά
αποτελέσµατα της πολυµορφίας.
Σε µερικά κράτη µέλη, οι ενώσεις των εργοδοτών συσκέπτονται τακτικά για την
ανταλλαγή διεθνών εµπειριών πολυµορφίας (Φινλανδία, Σουηδία). Επιπλέον, τα
συνδικάτα των εργαζοµένων έχουν αναπτύξει προγράµµατα για να καταστήσουν τους
µετανάστες ελκυστικότερους στους εργοδότες και σε µερικές περιπτώσεις
προγραµµατίζουν σεµινάρια για την ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε τις δυσκολίες και
τις λύσεις που αφορούν τις διακρίσεις και τις συγκρούσεις. Οι τράπεζες δεδοµένων
σχετικά µε θέσεις εργασίας και οι τηλεφωνικές γραµµές άµεσης βοήθειας για µετανάστες
παρέχονται σε διάφορα κράτη µέλη, όπως στην Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο
Βασίλειο. Τα µαθήµατα κατάρτισης που επιτρέπουν στους µετανάστες να
προετοιµαστούν καλύτερα για την αγορά εργασίας είναι ένα άλλο είδος πρωτοβουλίας
που εφαρµόζεται στην πράξη. Επιπλέον, τα υπουργεία και οι ειδικευµένοι οργανισµοί
προσφέρουν επαγγελµατική κατάρτιση για µετανάστες. Στα περισσότερα κράτη µέλη
γίνεται ευαισθητοποίηση και παρέχεται διαπολιτισµική κατάρτιση, σε διάφορες µορφές
και σε όλα τα επίπεδα, σε ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση θεωρούνται απαραίτητα και βασικά βήµατα για
την αποφυγή των προκαταλήψεων, των ρατσιστικών διαθέσεων και των διακρίσεων.
Προσπάθειες καταβάλλονται σε όλα τα κράτη µέλη, αλλά το κυρίως θέµα ποικίλλει. Το
2000, αναφέρθηκε κατάρτιση στα δικαιώµατα του ανθρώπου τόσο για αστυνοµικούς
(∆ανία) όσο και για άλλους επαγγελµατίες (Βέλγιο). Μια άλλη προσέγγιση ήταν η
κατάρτιση στη διαχείριση της πολυµορφίας για διάφορους επαγγελµατίες (Βέλγιο).
Στην Αυστρία παρασχέθηκε ειδική κατάρτιση ευαισθητοποίησης µε στόχο την
κατανόηση των λόγων για τους οποίους µεταναστεύουν οι άνθρωποι, ενώ στη Γερµανία
θεσπίστηκε ηµέρα για τη δηµοκρατία και την ανεκτικότητα. Το ολοκαύτωµα
αναδείχθηκε µε διάφορους τρόπους (Αυστρία και Σουηδία). Μια άλλη πτυχή της
εκπαίδευσης σε αυτό τον τοµέα µπορεί να είναι η ειδική κατάρτιση για παιδιά
µεταναστών στη γλώσσα της πλειονότητας (Ελλάδα, Κάτω Χώρες), ή η υποστήριξη των
µειονοτήτων στην ανάπτυξη της µητρικής γλώσσας τους (Φινλανδία).
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ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΊΟΥ ΚΑΤΆ ΤΑ
ΕΠΌΜΕΝΑ ΈΤΗ
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο χαιρετίζει τις νοµοθετικές και θεσµικές πρωτοβουλίες και
τις άλλες προσπάθειες που καταβάλλονται στο εσωτερικό των κρατών µελών και από τα
ίδια τα κράτη µέλη για την καταπολέµηση του ρατσισµού, της ξενοφοβίας, του
αντισηµιτισµού και των διακρίσεων.
•

•

•

•

•

•

Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο θα συνεχίσει το έργο της συλλογής και
ανάλυσης δεδοµένων για τον ρατσισµό, τις φυλετικές διακρίσεις, την
ξενοφοβία και τον αντισηµιτισµό, ιδίως στους τοµείς της νοµοθεσίας κατά των
διακρίσεων, της φυλετικής βίας, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης µέσω
των Εθνικών Φορέων Συνεργασίας του δικτύου RAXEN και µέσω των
ερευνητικών προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου.
Στον τοµέα της νοµοθεσίας, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο θα ξεκινήσει µια
συγκριτική ερευνητική µελέτη για τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που
ελήφθησαν το 2000 σχετικά µε τον ρατσισµό στα κράτη µέλη. Επιπλέον, θα
δηµοσιεύσει µια έκθεση όπου θα συγκρίνονται οι εθνικές νοµοθεσίες των
κρατών µελών µε τις οδηγίες του άρθρου 13 που ενέκρινε το Συµβούλιο, και
θα παράσχει µια επισκόπηση της νοµοθεσίας των κρατών µελών κατά των
διακρίσεων για λόγους φυλής ή εθνικότητας και θρησκείας ή πεποιθήσεων.
Στον τοµέα της ένταξης των µεταναστών και των µειονοτήτων, το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο θα εξετάσει τις πρωτοβουλίες και τους θεσµικούς
µηχανισµούς/την ορθή πρακτική για την ενσωµάτωση των µεταναστών και των
εθνικών µειονοτικών οµάδων στα κράτη µέλη.
Βασιζόµενο στα δεδοµένα του δικτύου RAXEN, το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο θα διεξαγάγει µια συγκριτική ερευνητική µελέτη µε κύριο
αντικείµενο την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης και τις πρακτικές
διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Μια άλλη πτυχή αφορά τις πρωτοβουλίες για
την αποτροπή φαινοµένων ρατσισµού και διακρίσεων στους χώρους εργασίας.
Όσον αφορά τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο θα
παρακολουθήσει την εφαρµογή των συστάσεων τόσο του συνεδρίου
ευρωπαϊκών ΜΜΕ (το 1999 στην Κολωνία) όσο και του τµήµατος ΜΜΕ του
ευρωπαϊκού συνεδρίου κατά του ρατσισµού (το 2000 στο Στρασβούργο). Το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο θα συνεχίσει τη συνεργασία του µε οργανισµούς
ΜΜΕ και δίκτυα εθνικών µειονοτήτων και µεταναστών στα κράτη µέλη, και
θα διοργανώσει ένα σεµινάριο για τα ΜΜΕ.
Στον τοµέα της εκπαίδευσης και βασιζόµενο πάντα στα δεδοµένα του δικτύου
RAXEN, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο θα εκπονήσει µια συγκριτική µελέτη.
Η µελέτη θα περιλάβει πτυχές που αφορούν τις φυλετικές, εθνικές,
θρησκευτικές και πολιτισµικές διακρίσεις, και θα καλύψει την κατάρτιση στην
ευαισθητοποίηση και την επαγγελµατική κατάρτιση στον τοµέα της ένταξης
και της πολυµορφίας.
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ΚΎΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΕΚ∆ΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΉΡΙΟ ΚΑΤΆ ΤΟ 2000
RAXEN
Ένα από τα βασικά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου είναι να αναπτύξει και
να συντονίσει το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τον ρατσισµό και την ξενοφοβία
(RAXEN). Το δίκτυο πληροφόρησης θα αποτελείται από εθνικούς φορείς συνεργασίας,
ένα σε κάθε κράτος µέλος. Οι εθνικοί φορείς συνεργασίας είναι τα σηµεία εισόδου για το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο όσον αφορά τη συλλογή δεδοµένων.
Το 2000, κατόπιν πανευρωπαϊκού διαγωνισµού, συστάθηκαν εθνικοί φορείς συνεργασίας
του RAXEN σε επτά κράτη µέλη (Αυστρία, Φινλανδία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία,
Κάτω Χώρες και Ηνωµένο Βασίλειο).
Οι εθνικοί φορείς συνεργασίας εκπόνησαν το 2000 µια µελέτη που ονοµάστηκε «άσκηση
χαρτογράφησης», µε την οποία παρέχονται πληροφορίες για οργανώσεις που
ασχολούνται µε αυτό τον τοµέα και για τις δραστηριότητές τους κατά την τελευταία
πενταετία. Τα αποτελέσµατα της µελέτης διατέθηκαν στον δικτυακό τόπο του
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου (http//:www.eumc.eu.int). Το 2000 το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο προέβη και σε δεύτερη προκήρυξη διαγωνισµού για την ίδρυση εθνικών
εστιακών σηµείων σε όλα τα κράτη µέλη.
Το 2000 συγκροτήθηκε ένα ερευνητικό δίκτυο για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου πριν από τη σύσταση του δικτύου RAXEN. Το δίκτυο αυτό
ονοµάστηκε «δίκτυο άµεσης απόκρισης και αξιολόγησης» (Raren). Οι εµπειρογνώµονες
του Raren επιλέχθηκαν µε διαδικασία πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών. Οι
συµµετέχοντες στο δίκτυο Raren προµήθευσαν το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο µε
πληροφορίες για ένα ευρύ φάσµα ζητηµάτων, σχετικό µε την επαγγελµατική πείρα που
απέκτησαν στις χώρες τους ως επιστήµονες και ως εµπειρογνώµονες.

Εθνικές και ευρωπαϊκές στρογγυλές τράπεζες
Οι στρογγυλές τράπεζες για το ρατσισµό και την ξενοφοβία φέρνουν σε επαφή τους
βασικούς παράγοντες στον τοµέα: κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές, δηµόσιες αρχές,
ΜΚΟ και άλλους που ασχολούνται µε την καταπολέµηση του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας. Βασικό καθήκον του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίουαποτελεί η διευκόλυνση
και η παρότρυνση για διοργάνωση τακτικών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης στα
κράτη µέλη. Το 2000 πραγµατοποιήθηκαν συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης σε επτά
κράτη µέλη: Αυστρία, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Πορτογαλία και Ηνωµένο
Βασίλειο. Συζητήθηκαν διάφορα ζητήµατα: εθνική εφαρµογή των οδηγιών της ΕΕ για τα
µέτρα κατά των διακρίσεων, πρότυπα ένταξης, ορθή πρακτική στον τοµέα της
εκπαίδευσης, συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και ανάπτυξη του δικτύου
RAXEN.
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο οργάνωσε και φιλοξένησε το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο
στρογγυλής τραπέζης τον Ιούνιο του 2000, στη Βιέννη. Σε αυτή τη συνάντηση
προσδιορίστηκαν τα βασικά ζητήµατα για την ενίσχυση του δικτύου των συζητήσεων
στρογγυλής τραπέζης στα κράτη µέλη και για την πορεία προς µια κοινή προσέγγιση,
ιδιαίτερα σε σχέση µε τις νέες οδηγίες της ΕΚ.
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Ερευνητικά προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
Εκτός από τη δικτύωση και τη συλλογή δεδοµένων, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο έχει
επιφορτιστεί και µε την ανάλυση των φαινοµένων και των εκδηλώσεων ρατσισµού,
ξενοφοβίας και αντισηµιτισµού. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο αναθέτει
την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων. Το 2000 συνεχίζονταν συνολικά έντεκα
ερευνητικά προγράµµατα. Τα περισσότερα από αυτά θα ολοκληρωθούν και θα
δηµοσιευθούν το 2001.
Στατιστικές για τη ρατσιστική βία και τα συναφή εγκλήµατα, µε στόχο τον
προσδιορισµό των κριτηρίων και του χρησιµοποιούµενου ορισµού για τη
µέτρηση της ρατσιστικής βίας στα κράτη µέλη, την περιγραφή της κατάστασης
στα κράτη µέλη κατά την περίοδο 1995-2000, και τη διατύπωση συστάσεων για
τη βελτίωση της συγκρισιµότητας των δεδοµένων.
Η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των µεταναστών και των µειονοτήτων,
µε στόχο να περιγραφεί η κατάσταση του πληθυσµού στα κράτη µέλη κατά την
περίοδο 1995-2000 όσον αφορά την αγορά εργασίας, τη στέγαση, την
εκπαίδευση και την υγεία, και µε βάση αυτά να συγκριθεί η πλειονότητα του
πληθυσµού µε τους µετανάστες και τις µειονοτικές οµάδες.
Ρατσισµός και πολυµορφία στα µέσα µαζικής επικοινωνίας, µε στόχο να
περιγραφεί το είδος της έρευνας µέσων µαζικής επικοινωνίας που έχει διεξαχθεί
στα κράτη µέλη κατά την περίοδο 1995-2000.
Ενσωµάτωση του στοιχείου της πολιτισµικής πολυµορφίας στην εργασία, µε
στόχο τον προσδιορισµό και την περιγραφή των πρωτοβουλιών για την
προαγωγή της πολιτισµικής πολυµορφίας στην εργασία στα κράτη µέλη κατά την
περίοδο 1995-2000.
Στάσεις του κυρίως πληθυσµού έναντι των µεταναστών και των
µειονοτήτων, µε στόχο να µετρηθούν οι στάσεις του κυρίως πληθυσµού στα
κράτη µέλη, και να συγκριθούν και αναλυθούν οι διαφορές και οι οµοιότητες µε
τα ευρήµατα του 1997.
Νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, µε στόχο να συγκριθούν οι υφιστάµενες
εθνικές νοµοθεσίες των κρατών µελών µε τις οδηγίες του Συµβουλίου σχετικά µε
το Άρθρο 13.
Χάρτα των πολιτικών κοµµάτων για µια µη ρατσιστική κοινωνία, µε στόχο
την παρακολούθηση της εφαρµογής της χάρτας, η οποία υπογράφηκε από τα
πολιτικά κόµµατα των κρατών µελών, και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής
ορθών πρακτικών.
∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση, µε στόχο την παρουσίαση µιας επισκόπησης των
πρωτοβουλιών στον τοµέα της διαπολιτισµικής κατάρτισης στα κράτη µέλη, και
την εκπόνηση ενός οδηγού αναφοράς για την πρόσβαση των διδασκόντων και
του κοινού στο διαθέσιµο υλικό και στις σχετικές ιστοσελίδες.
Ισλαµικές κοινότητες, µε στόχο τον προσδιορισµό, τη συλλογή και τη σύγκριση
προσεγγίσεων των δηµοτικών αρχών στον τοµέα της καταπολέµησης των
διακρίσεων για θρησκευτικούς λόγους σε πέντε πόλεις στα κράτη µέλη
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(ΆΑρχους-∆ανία, Μπράντφορντ-Ηνωµένο Βασίλειο,
Ρότερνταµ-Κάτω Χώρες, και Τουρίνο-Ιταλία).

Μάνχαϊµ-Γερµανία,

Ροµά - γυναίκες και υγεία, µε στόχο την παρακολούθηση στοιχείων της
έκθεσης του Γραφείου του Ύπατου Αρµοστή του ΟΑΣΕ για τις Εθνικές
Μειονότητες µε θέµα τις γυναίκες Ροµά και την πρόσβαση στη δηµόσια
υγειονοµική περίθαλψη στα κράτη µέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες για ένταξη
χώρες. Το πρόγραµµα διεξάγεται σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΕ και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI).
Ρατσισµός στο ποδόσφαιρο µέσω ∆ιαδικτύου, µε στόχο να µελετηθεί ο βαθµός
στον οποίο χρησιµοποιείται το ∆ιαδίκτυο για τη διάδοση ρατσιστικού και
ξενοφοβικού υλικού µέσω ιστοσελίδων σχετικών µε το ποδόσφαιρο. Η µελέτη
διεξάγεται σε συνεργασία µε τον ιταλικό οργανισµό Unione Italian Sport Per
Tutti και την ERIN, µια ∆ιαδικτυακή εταιρεία του Λουξεµβούργου.

Πληροφορίες και δηµόσιες σχέσεις
Το γενικό ενδιαφέρον των ΜΜΕ για το έργο και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίουήταν µεγάλο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Συνολικά, το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο εµφανίστηκε σε περίπου 100 συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθµούς σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, δηµοσιεύθηκαν περισσότερα από
1.500 άρθρα για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και τις δραστηριότητές του σε
εφηµερίδες, περιοδικά και ενηµερωτικά δελτία, κυρίως στα κράτη µέλη της ΕΕ, αλλά
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και από άλλα µέρη του κόσµου, µέχρι και από τη µακρινή
Ιαπωνία.
∆ύο σηµαντικές συνεντεύξεις Τύπου κάλυψαν τα επίσηµα εγκαίνια του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίουκαι την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσής του για το 1999. Επιπλέον, το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο εξέδωσε 21 δελτία Τύπου κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτά
περιείχαν κατά κύριο λόγο πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα του
έργου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίουκαι ανέδειξαν την ανάγκη για επαγρύπνηση και
ανεκτικότητα στην Ευρώπη όσον αφορά τα ζητήµατα του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο επεδίωξε να είναι παρόν ως ενεργός εταίρος ή
συµµετέχον µέλος σε διάφορα σχετικά συνέδρια µε θέµα τον ρατσισµό και την
ξενοφοβία. Για να αναφερθούν µερικά παραδείγµατα, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίουπαρακολούθησαν το ευρωπαϊκό φόρουµ ΜΜΕ µε θέµα «Τα ΜΜΕ και η
ακροδεξιά» τον Μάιο στις Βρυξέλλες, το σεµινάριο του Prix Εuropa Iris 2000 µε θέµα
«Πολυ-διάστατο βλέµµα στην τηλεόραση» τον Οκτώβριο στο Βερολίνο, το ευρωπαϊκό
συνέδριο κατά του ρατσισµού τον Οκτώβριο στο Στρασβούργο, το συνέδριο ΜΜΕ
CivisEurope τον Νοέµβριο στις Βρυξέλλες, καθώς και εκδηλώσεις και συνέδρια που
διοργανώθηκαν από την πορτογαλική και τη γαλλική προεδρία κατά τη διάρκεια
του 2000.

Συνεργασία µε θεσµικά όργανα της ΕΕ και διεθνείς οργανισµούς
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο έχει αναπτύξει τις σχέσεις του µε τα θεσµικά όργανα της
ΕΕ, και ιδίως µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος είναι να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης
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και εποικοδοµητικής συνέχισης των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους
τοµείς του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και του αντισηµιτισµού.

Ευρωπαϊκά ιδιωτικά ιδρύµατα
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο έχει ένα κοινό πρόγραµµα µε το Κέντρο Ευρωπαϊκών
Ιδρυµάτων µε θέµα «Καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας: οδηγός
δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων». Το 2000 ολοκληρώθηκε και
δηµοσιεύθηκε ένας οδηγός τοµέων ειδίκευσης του κάθε ιδρύµατος. Ο οδηγός παρέχει
ακριβείς πληροφορίες για το τρέχον έργο των ιδιωτικών ιδρυµάτων στον τοµέα του
αντιρατσιστικού αγώνα και της πολιτισµικής πολυµορφίας.

Παγκόσµια διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών κατά του ρατσισµού,
των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της συναφούς
µισαλλοδοξίας
Στην ευρωπαϊκή προπαρασκευαστική διάσκεψη, η οποία διεξήχθη στο Στρασβούργο τον
Οκτώβριο του 2000 ενόψει της παγκόσµιας διάσκεψης, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
διαδραµάτισε εξέχοντα ρόλο.
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο εκπόνησε έγγραφα θέσεων για κάθε µία από τις τέσσερις
οµάδες εργασίας (νοµοθεσία, πολιτική και πρακτικές, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση,
πληροφόρηση/επικοινωνία και ΜΜΕ). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
συµµετείχε στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση για την παγκόσµια διάσκεψη στη
Γενεύη.

Τα επίσηµα εγκαίνια
Τα επίσηµα εγκαίνια του Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο πραγµατοποιήθηκαν στις 7-8
Απριλίου 2000, στο συνεδριακό κέντρο Hofburg στη Βιέννη. Περιλάµβαναν την τελετή
εγκαινίων, η οποία µεταδόθηκε ζωντανά στην αυστριακή τηλεόραση, το Φόρουµ της
Βιέννης (ένα συνέδριο για την πολιτική και τον ρατσισµό) και µια συνέντευξη Τύπου.

Η έκθεση των «τριών σοφών»
Όταν σχηµατίστηκε η νέα κυβέρνηση της Αυστρίας το Φεβρουάριο του 2000, τα
υπόλοιπα 14 κράτη µέλη της ΕΕ αποφάσισαν να επιβάλουν στην Αυστρία ειδικά διµερή
µέτρα. Τον Ιούνιο, τα 14 κράτη µέλη αποφάσισαν, µέσω της πορτογαλικής προεδρίας, να
ζητήσουν από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου να διορίσει επιτροπή «σοφών» για τη σύνταξη έκθεσης σχετικά µε την
«Προσήλωση της αυστριακής κυβέρνησης στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες».
Η τελική έκθεση παραδόθηκε στη γαλλική προεδρία σε συνεδρίαση στο Παρίσι στις 8
Σεπτεµβρίου, και στην παράγραφο των συµπερασµάτων η επιτροπή συνιστούσε την
ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Η έκθεση συνιστούσε
την ανάκληση εκ µέρους των 14 χωρών της ΕΕ των διµερών µέτρων που είχαν επιβληθεί
στην Αυστρία, το οποίο και έγινε έπειτα από διαβουλεύσεις µεταξύ των αρχηγών των
κυβερνήσεων στις 12 Σεπτεµβρίου 2000.
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ΠΗΓΈΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ
Εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Situation of Islamic Communities in five European Cities - Έκθεση µε
παραδείγµατα τοπικών πρωτοβουλιών. (EN, 2001)
Funding Minorities and Multiculturalism in Europe: ∆ραστηριότητες
χορηγών κατά του ρατσισµού και για την ισότητα στην πολυµορφία Ευρετήριο καταπολέµησης του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. (EN, 2001)
Attitudes towards minority groups in Europe - Έρευνα του
Ευρωβαρόµετρου µε ανάλυση και τεχνική έκθεση. (EN, 2001)
Annual Report 1999 - (EN, FR και DE, 2000)
Περίληψη της ετήσιας έκθεσης 1999 - (σε όλες τις γλώσσες)
Vienna Forum - Βιβλίο µε τους λόγους και τις οµιλίες που εκφωνήθηκαν στα
επίσηµα εγκαίνια του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίουκαι στο συνέδριο για το
Φόρουµ της Βιέννης (EN, 2000)
Στο χέρι σας είναι να κάνετε κάτι - για να προάγετε την αµοιβαία κατανόηση
κατά του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και του αντισηµιτισµού. (EN, FR και DE,
1998)
Cultural Diversity against Racism - πρακτικά του ευρωπαϊκού συνεδρίου
ΜΜΕ της Κολονίας (EN και DE, 1999)
Annual Report 1998 Part 1 - Το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης: Οι
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. (EN, FR και DE, 1999)
Annual Report 1998 Part 2 - Κοιτάζοντας κατάµατα την πραγµατικότητα: Η
κατάσταση στα κράτη µέλη. (EN, FR και DE, 1999)
Περίληψη της ετήσιας έκθεσης 1998 (σε όλες τις γλώσσες)
Equal Voices - ενηµερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου (EN σε
έντυπη µορφή, FR και DE στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου)
EUMC-News-Letter - ενηµερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
(EN)
General Information - Φυλλάδιο (EN, FR και DE)

Επικοινωνία στο ∆ιαδίκτυο
Το ∆ιαδίκτυο παρέχει απευθείας πρόσβαση στα νέα και στις πληροφορίες του EUMC
καθ’ όλο το 24ωρο. Ο αριθµός των επισκεπτών αυξήθηκε µε ταχύ ρυθµό κατά το 2000,
και ιδίως µετά τα επίσηµα εγκαίνια του EUMC τον Απρίλιο. Συνολικά καταγράφηκαν
περισσότερες από 1,1 εκατοµµύριο επισκέψεις στην ιστοθέση του EUMC.
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο αναµένει αύξηση στη χρήση της ιστοσελίδας και κατά το
δεύτερο εξάµηνο του 2001 θα ανοίξει µια νέα εύχρηστη και αναδιαρθρωµένη ιστοσελίδα,
η οποία θα παρέχει πρόσβαση σε βασικά θέµατα όπως νέα του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου, προγράµµατα, έρευνα, νοµοθεσία, ορθή πρακτική και τρέχουσες
εξελίξεις στα 15 κράτη µέλη της ΕΕ.
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίουκαι τον ετήσιο προϋπολογισµό του. Είναι επίσης υπεύθυνο για τη
διάδοση της ετήσιας έκθεσης καθώς και των συµπερασµάτων και των ειδικευµένων
γνωµοδοτήσεων της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 18 µέλη, τα οποία είναι
ανεξάρτητες προσωπικότητες που διορίζονται από κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και έναν εκπρόσωπο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Συµβούλιο της
Ευρώπης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για κάθε µέλος υπάρχει ένα
αναπληρωµατικό µέλος που διορίζεται µε παρόµοιο τρόπο. Η σύνθεση του διοικητικού
συµβουλίου κατά το 2000 ήταν η εξής:
ΜΕΛΟΣ
Αυστρία
Βέλγιο
Γαλλία
Γερµανία
∆ανία
Ελλάδα
Ηνωµένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Λουξεµβούργο
Πορτογαλία
Σουηδία
Φινλανδία
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συµβούλιο της Ευρώπης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Anton Pelinka/ Stefan Karner
Johan Leman
Jean Kahn
Uta Würfel
Ole Espersen
Πέτρος Στάγκος
Robert Purkiss
Mervyn Taylor
Juan de Dios Ramirez-Heredia
Francesco Margiotta Broglio
Ed van Thijn
Nic Klecker
Pedro Bacelar de Vasconcelos
Stéphane Bruchfeld
Kaarina Suonio
William Duncan
Joseph Voyame
Odile Quintin

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ
StefanKarner/Peter Scheer
Jean Cornil
Martine Valdes-Boulouque
Barbara John
Morten Kjaerum
Περικλής Πάγκαλος
David Weaver
Mary Flaherty
Joaquin Alvarez de Toledo
Diego Ungaro
Paul B. Cliteur
Edouard Wolter
Esmeraldo de Azevedo
Lena Berggren
Tom Sandlund
Jürgen Micksch
Jenö Kaltenbach
Adam Tyson

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και µπορεί να παραταθεί
µία ακόµη φορά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.
Κάθε µέλος έχει µία ψήφο. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία δύο τρίτων.
Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από πέντε µέλη. Πρόεδρος: Jean Kahn,
αντιπρόεδρος: Bob Purkiss, µέλος εκλεγµένο από το διοικητικό συµβούλιο: Anton
Pelinka, µέλος διορισµένο από το Συµβούλιο της Ευρώπης: Joseph Voyame, εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Odile Quintin.
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