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EL

∆ιαµορφώνοντας την πραγµατικότητα
«Το 1999 µπορεί να θεωρηθεί ως το έτος το οποίο συνόψισε την εξέλιξη της Ευρώπης κατά τη
διάρκεια του περασµένου αιώνα. Ανεξάρτητα από το µέγεθος των επιτευγµάτων, η Ευρώπη έγινε
µάρτυρας ενός ακόµα κλονισµού των θεµελίων της µόλις πενήντα χρόνια µετά το Ολοκαύτωµα. Η
συστηµατική εξόντωση των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου, µας έδειξε πάλι ότι ο ρατσισµός, η
ξενοφοβία, η µισαλλοδοξία και η βία είναι φαινόµενα που εξακολουθούν να κυριαρχούν στην
Ευρώπη κατά το τέλος της χιλιετίας. Οι σφοδρές συγκρούσεις στα Βαλκάνια και ταυτόχρονα οι
συνεχιζόµενες ωµές διακρίσεις που γνωρίζουν οι εθνοτικές µειονότητες σε πολλά κράτη µέλη
καταδεικνύει οφθαλµοφανέστατα ότι η µάχη εναντίον της ξενοφοβίας και του ρατσισµού απαιτεί
περισσότερο από ποτέ τις συντονισµένες προσπάθειες µας,, το πνεύµα και την αφοσίωση µας.
Οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινοµένων του
Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας , το «νεότερο» από τα αποκεντρωµένα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µέσα στην καρδιά της Ευρώπης, είναι ένας απαραίτητος θεσµός ο οποίος προορίζεται να
παίξει έναν σηµαντικό ρόλο για να γίνει η Ευρώπη ένας καλύτερος χώρος,, πασχίζοντας για την
αλληλεγγύη και την κατανόηση».
Jean Kahn, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας.

1.

Κατάσταση στα κράτη µέλη της Ε.Ε

1.1 Εισαγωγή
Ο βασικός στόχος του EUMC είναι να παρέχει στην Κοινότητα και στα κράτη µέλη αντικειµενικά,
αξιόπιστα και συγκρίσιµα δεδοµένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τα φαινόµενα ρατσισµού,
ξενοφοβίας και αντισηµιτισµού, να εξετάζει την έκτασή τους και τις εξελίξεις, να αναλύει τα αίτια,
τις συνέπειες και τα αποτελέσµατα και να µελετά παραδείγµατα ορθής πρακτικής για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Η ετήσια έκθεση έχει ως στόχο να καταδείξει τη φύση και το µέγεθος των προκλήσεων που
αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσµικά όργανά της και τα κράτη µέλη στον τοµέα του
ρατσισµού, του αντισηµιτισµού και της ξενοφοβίας.
Στην παρούσα στιγµή, υπάρχει µία έλλειψη οµοιοµορφίας και κοινών προσδιορισµών στα κράτη
µέλη όσον αφορά τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε τον ρατσισµό, τη φυλετική βία ή ακόµα και
τις φυλετικές/εθνοτικές µειονότητες. Ο τρόπος µε τον οποίο οι πράξεις ρατσισµού και διάκρισης
παρακολουθούνται και καταγράφονται διαφέρει σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο.
Υπάρχει µία κοινή αίσθηση µεταξύ αυτών που συλλέγουν τα δεδοµένα στα διάφορα κράτη µέλη,
ότι υπάρχει µία περιορισµένη σε έκταση αναφορά και καταγραφή των ρατσιστικών συµβάντων.
Οι µελέτες µεταξύ των θυµάτων καταδεικνύουν ότι καταγγέλλεται µόνο ένα µικρό ποσοστό
ρατσιστικών συµβάντων. Η Γερµανία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο είναι τα κράτη µέλη
που τηρούν επίσηµα, λεπτοµερή αρχεία φυλετικών εγκληµάτων και πράξεων φυλετικών/εθνοτικών
διακρίσεων.
Συνεπώς, το EUMC δεν διαθέτει ακόµα το πλήρες σύνολο εργαλείων για την αποτελεσµατική
µέτρηση και παρακολούθηση του ρατσισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό το πρίσµα αυτό, η
πρόσφατη υιοθέτηση της απόφασης 2000/43/ΕΚ που θέτει σε εφαρµογή τις αρχές της ίσης
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µεταχείρισης µεταξύ ατόµων, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής προέλευσης, είναι ένα ακόµα
βήµα προς τα µπρος.
Οι πηγές πληροφόρησης που χρησιµοποιήθηκαν για την ετήσια έκθεση 1999 είναι επίσηµες και
ανεπίσηµες και καλύπτουν προγράµµατα του EUMC, επίσηµες εκθέσεις των θεσµικών οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνητικές εκδόσεις, επιστηµονικές έρευνες καθώς και εκθέσεις µη
κυβερνητικών οργανώσεων. Επιπλέον, λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες από τα Ηνωµένα Έθνη,
το Συµβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη.
Οι διάφορες εκθέσεις στην Ευρώπη σχετικά µε τον ρατσισµό που εκπονήθηκαν το 1999, θέµα µε
το οποίο ασχολήθηκαν είτε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, είτε οι επίσηµες αρχές είτε οι µη
κυβερνητικοί οργανισµοί, αποκαλύπτουν ότι ο ρατσισµός είναι ένα σοβαρό πρόβληµα και κανένα
κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απρόσβλητο από αυτόν.
Το EUMC θα δηµοσιεύσει στις αρχές του 2001 τα αποτελέσµατα µιας ειδικής έρευνας του
Ευρωβαροµέτρου σχετικά µε τις συµπεριφορές απέναντι στους µετανάστες και τις µειονότητες. Το
Ευρωβαρόµετρο είναι το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρακολουθεί τις κοινές αξίες
και συµπεριφορές, καθώς και τις εκφάνσεις και τις αλλαγές τους, οι οποίες παρατηρούνται σε
οµάδες πληθυσµού στα 15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.2

Πράξεις ρατσισµού και διακρίσεων

Για την ερµηνεία του ρατσισµού το EUMC εφαρµόζει τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την εξάλειψη κάθε
µορφής φυλετικής διάκρισης, η οποία έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εκτός από την Ιρλανδία1. Αυτός ο ευρύς ορισµός καλύπτει κάθε είδους διάκριση,
αποκλεισµό, περιορισµό ή προτίµηση που βασίζεται σε φυλή, χρώµα, καταγωγή, εθνική ή εθνοτική
προέλευση και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα τον εκµηδενισµό ή τη µείωση της αναγνώρισης, του
σεβασµού ή της άσκησης, σε ισότιµη βάση, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των βασικών
ελευθεριών στον πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό ή άλλο τοµέα του δηµόσιου βίου.
Ο ορισµός περιλαµβάνει ένα φάσµα περιπτώσεων που είναι ρατσιστικά κατ΄ αποτέλεσµα. Αυτό
σηµαίνει ότι ως ρατσισµός δεν αποκαλείται µόνον η απροκάλυπτη ρατσιστική βία αλλά επίσης και
οι εκλεπτυσµένες εκφάνσεις αποκλεισµού µε βάση τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή τις
πολιτισµικές καταβολές, τον αντισηµιτισµό και την ξενοφοβία.

1.2.1

Φυλετική Βία

Σοβαρές πράξεις φυλετικής βίας αποτελούν τα φυλετικά επεισόδια τα οποία είναι ευρέως γνωστά
στο κοινό, λόγω του ότι γίνονται πρώτη είδηση - όπως όλα τα σοβαρά εγκλήµατα - στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. Το 1999, αναφέρθηκαν από τα εθνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης
ανθρωποκτονίες και απόπειρες δολοφονίας για λόγους φυλετικούς, εθνοτικούς, θρησκευτικούς ή
πολιτισµικούς, στην Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο.

1.2.2

Νεοναζιστικά εγκλήµατα
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Το 1999, παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθµό των καταγεγραµµένων φυλετικών εγκληµάτων που
συνδέονται µε νεοναζιστικές οµάδες στη Γερµανία και τη Σουηδία. Στη Γερµανία παρατηρήθηκε
µείωση στο συνολικό αριθµό των εγκληµατικών πράξεων, αλλά από την άλλη πλευρά
παρατηρήθηκε αύξηση των βίαιων επιθέσεων. Η σουηδική αστυνοµία κάνει λόγο για αυξανόµενη
τροµοκρατία. Φυλετική βία που συνδέθηκε µε οµάδες νεοναζί και σκίνχεντς είχε σηµειωθεί επίσης
στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου αυτές οι οµάδες θεωρήθηκαν υπεύθυνες για τα
περισσότερα κρούσµατα φυλετικής βίας.

1.2.3

Θύµατα φυλετικής βίας και διακρίσεων

Οι αναφορές από τα κράτη µέλη για το έτος 1999 καταδεικνύουν ότι σε όλα τα κράτη µέλη
υπάρχουν εθνοτικές/ φυλετικές µειονότητες, µετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι είναι ευάλωτοι
στα φυλετικά εγκλήµατα και τις διακρίσεις. Τα εγκλήµατα που διαπράττονται από οργανώσεις
νεοναζί έχουν ως στόχο καταρχήν µετανάστες, αλλοδαπούς καθώς και την εβραϊκή κοινότητα.
Έχει παρατηρηθεί επίσης αύξηση στις επιθέσεις κατά οµοφυλοφίλων, αντιπολιτευόµενων
προσώπων, δηµοσιογράφων και αστυνοµικών.
∆ιακρίσεις κατά της µειονότητας των Ροµ αναφέρθηκαν σε πολλά κράτη µέλη το 1999. Οι
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων έδωσαν έµφαση στην κακή µεταχείριση και στις διακρίσεις
του πληθυσµού των Ροµ στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Οι πρόσφυγες από το
Κοσσυφοπέδιο και την Αλβανία αναφέρονται ως τα βασικά θύµατα της φυλετικής βίας στην Ιταλία
και την Ελλάδα.
Οι µετανάστες- υπό κανονικό καθεστώς ή µη – που προέρχονται από χώρες της Αφρικής
αποτελούν επίσης οµάδες ευάλωτες στη φυλετική βία και στις διακρίσεις στα κράτη µέλη.
Σύµφωνα µε έρευνες στη ∆ανία, τη Σουηδία και την Φινλανδία που παρουσιάστηκαν το 1999, οι
µετανάστες από τις αφρικανικές χώρες έχουν υποστεί σε µεγάλο βαθµό φυλετική βία και
διακρίσεις. Οι εκθέσεις καταδεικνύουν επίσης ότι µόνο ένα µικρό ποσοστό των θυµάτων
καταγγέλλει τις διακρίσεις αυτές στις αρχές.
Υποστηρίχθηκε η άποψη ότι ο αριθµός των θυµάτων που αναφέρουν τις πράξεις διακρίσεων στις
αρχές µπορεί να αυξηθεί, εφόσον
α)θεσπιστεί ειδική νοµοθεσία κατά των διακρίσεων, β) ιδρυθούν ανεξάρτητα /ειδικευµένα όργανα,
γ) διαδοθούν πληροφορίες και γνώσεις σχετικά µε τις διαδικασίες και δ) µειωθεί η έλλειψη
εµπιστοσύνης ή ο φόβος προς τις αρχές.

1.2.4

Φυλετική βία και διακρίσεις από την αστυνοµία

Οι πράξεις φυλετικής βίας δεν περιορίζονται αποκλειστικά στα περιθωριακά στρώµατα της
ευρωπαϊκής κοινωνίας. ∆ηµόσια πρόσωπα καθώς και η διοίκηση του συστήµατος της ποινικής
δικαιοσύνης είναι επίσης υπεύθυνοι για πράξεις διακρίσεων και βίαιων επεισοδίων.
Υποθέσεις κακής µεταχείρισης από τις αστυνοµικές αρχές έχουν αναφερθεί σε αρκετά κράτη µέλη
το 1999. Οι αναφορές περί διακρίσεων και κακής µεταχείρισης από την αστυνοµία παρουσιάζονται
σε τρεις κυρίως τοµείς: κατά τον έλεγχο ταυτοτήτων, τις απελάσεις µεταναστών και τη
µεταχείριση κρατουµένων.

1

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας έχει εκδηλώσει την πρόθεση της να προχωρήσει στα απαραίτητα βήµατα για
την επικύρωση της σύµβασης, αµέσως µόλις ψηφιστεί από το κοινοβούλιο ο νόµος περί ισότητας.
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Το 1999, η ∆ιεθνής Αµνηστία και η ∆ιεθνής Οµοσπονδία του Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα ανέφεραν σχετικές περιπτώσεις από διάφορα κράτη µέλη. Ορισµένες από αυτές
διερευνούνται από την ευρωπαϊκή επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης. Τα περισσότερα άτοµα που αναφέρεται ότι έχουν
υποστεί κακή µεταχείριση ή κακοποίηση κατά τη διάρκεια απελάσεων ή φυλάκισης προέρχονται
από χώρες της Αφρικής. Στο Βέλγιο και την Αυστρία, νιγηριανοί υπήκοοι πέθαναν κατά τη
διάρκεια απέλασης. Ένας άντρας από το Μπαλί υπέστη σωµατική κακοποίηση από τη γαλλική
αστυνοµία κατά τη διάρκεια απελάσεων. Ένας άντρας από την Τυνησία πέθανε σε γαλλικό
κρατητήριο και τρεις φύλακες τέθηκαν σε διαθεσιµότητα για παρενόχληση κρατουµένων
νοτιοαφρικανικής προέλευσης. Στην Αυστρία καταγράφηκαν οκτώ επιθέσεις µελών της
αστυνοµίας κατά αλλοδαπών.
Οι εκθέσεις από τα κράτη µέλη καταδεικνύουν ότι το χρώµα του δέρµατος και η πολιτισµική
προέλευση είναι ακόµα σηµαντικοί παράγοντες. Τα άτοµα µε «µαύρο» δέρµα σύµφωνα µε
στατιστικές του Ηνωµένου Βασιλείου είναι πιο πιθανό να συλληφθούν από την αστυνοµία απ’ ό,τι
άτοµα µε λευκό δέρµα. Το φαινόµενο αυτό δεν περιορίζεται στο Ηνωµένο Βασίλειο. Υπάρχουν
εκθέσεις από αρκετά κράτη µέλη το 1999 που καταδεικνύουν ότι άτοµα µαύρου χρώµατος ή άτοµα
µε παραδοσιακά ρούχα των Ροµ είναι πιο πιθανό να συλληφθούν σε σχέση µε την πλειοψηφία του
πληθυσµού. Σύµφωνα µε την έκθεση για την Ελλάδα, την οποία εκπόνησε το EUMC το 1999, οι
Ροµ, οι Αλβανοί και άλλοι µετανάστες είναι συχνά θύµατα κακής µεταχείρισης από την αστυνοµία.

1.2.5

Φυλετικά αδικήµατα και προπαγάνδα

Τα πιο κοινά φυλετικά επεισόδια δεν είναι οι πράξεις βίας που καλύπτονται από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης. Οι επίσηµες στατιστικές από την Γερµανία καταδεικνύουν ότι σε σύνολο 10.037
καταγεγραµµένων εγκληµατικών πράξεων µε ρατσιστικά/ξενοφοβικά κίνητρα, το 66% ανήκει
στην κατηγορία των προπαγανδιστικών αδικηµάτων. Ο συνολικός αριθµός διακεκριµένων
φυλετικών αδικηµάτων στο Ηνωµένο Βασίλειο, από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέµβριο του 1999,
ήταν 10.982, εκ των οποίων τα µισά συνδέονταν µε την παρενόχληση. Στη Σουηδία, ο αριθµός των
αναφερθέντων εγκληµάτων µε φυλετικά/ ξενοφοβικά κίνητρα ήταν συνολικά 2.363 για το 1999.
Από αυτά οι παράνοµες απειλές, οι βιαιοπραγίες και οι παρενοχλήσεις ήταν τρεις από τις πιο
συνηθισµένες µορφές αδικηµάτων. Ο αριθµός των εγκληµάτων αντισηµιτισµού στην Σουηδία το
1999 ήταν 125 ενώ οι διωγµοί αποτελούσαν τη πιο συχνή µορφή αδικήµατος.

1.2.6

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η ξενοφοβία

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µπορούν να ελεγχθούν ως προς τους τρόπους µε τους οποίους
µπορεί να προκαλούν άθελά τους ξενοφοβία, είτε όταν αναφέρονται µε αρνητικό τρόπο σε
µετανάστες και αιτούντες άσυλο είτε µε τον τρόπο µε τον οποίο αναφέρονται στους νεοναζί. Το
1999, η αναφορά που έγινε από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της Ελλάδας και της Ιταλίας είναι
πιθανόν ότι συνέβαλε στις συζητήσεις περί ποινικοποίησης της µετανάστευσης, µε αφορµή ένα
πρόσφατο κύµα µεταναστών από την Αλβανία. Εκθέσεις από την Ιρλανδία καταδεικνύουν πώς η
αρνητική στάση έναντι αυτών που ζητούν άσυλο, των µεταναστών και των νοµάδων δηµιούργησε
κλίµα ρατσισµού, το οποίο συνοδεύτηκε από αύξηση του αριθµού των σωµατικών και φραστικών
παρενοχλήσεων και επιθέσεων. Στην προεκλογική εκστρατεία στην Αυστρία το 1999, ορισµένα
δηµοφιλή µέσα µαζικής ενηµέρωσης πρόβαλαν διαφηµιστικά µηνύµατα του FPÖ και µετέτρεψαν
τον όρο “Überfremdung” σε καθηµερινή λέξη.
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1.2.7

∆ιακρίσεις για λόγους φυλετικούς, εθνοτικούς, θρησκευτικούς ή
πολιτισµικούς

Οι διακρίσεις λόγω φυλετικών, εθνοτικών, θρησκευτικών ή πολιτισµικών αιτιών σπανίως γίνεται
πρώτη είδηση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Οι πράξεις αυτές συχνά είναι διάσπαρτες και
συνεπώς είναι δύσκολο να αποδειχθούν. Η επιτροπή για τη φυλετική ισότητα στο Ηνωµένο
Βασίλειο, καθώς και ο διαµεσολαβητής για τις εθνοτικές διακρίσεις στη Σουηδία αναφέρουν
αύξηση των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.
Οι πιο συχνά αναφερόµενες πράξεις διακρίσεων στα κράτη µέλη το 1999 αφορούν την
απασχόληση και την αγορά εργασίας. Ο σουηδός διαµεσολαβητής κατέγραψε συνολικά 184
πράξεις διακριτικής µεταχείρισης, εκ των οποίων οι 142 αφορούσαν την απασχόληση. Μία έρευνα
στο Βέλγιο για το έτος 1999, επιβεβαίωσε ότι οι βέλγοι εργοδότες εφαρµόζουν κριτήρια
διακρίσεων κατά τις προσλήψεις. Από την Αυστρία αναφέρεται ότι οι µετανάστες γενικά
εργάζονται υπό χειρότερες συνθήκες, µε χαµηλότερους µισθούς, χειρότερη κοινωνική ασφάλιση
και λιγότερα επιδόµατα σε σχέση µε τους αυστριακούς συναδέλφους τους.
Το επίπεδο ανεργίας µεταξύ των µειονοτήτων και των µεταναστών θα µπορούσε να αποτελεί
δείκτη των διακρίσεων. Το επίπεδο είναι γενικά υψηλότερο στους µη Ευρωπαίους, τους
µετανάστες και τις µειονότητες σε σχέση µε την πλειοψηφία του πληθυσµού. Στο Ηνωµένο
Βασίλειο, µία έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου των εργατικών συνδικάτων
καταδεικνύει ότι οι πιθανότητες να είναι κανείς άνεργος είναι µεγαλύτερες εάν είναι «µαύρος»
καθώς επίσης και να εργαστεί µε χαµηλότερες απολαβές εάν είναι «µαύρος» ή «ασιάτης». Η
εθνική συµβουλευτική επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα αναφέρει ότι το ποσοστό ανεργίας
µεταξύ των µη Ευρωπαίων στη Γαλλία είναι τρεις φορές υψηλότερο από αυτό των Γάλλων
πολιτών. Το εθνικό γραφείο κατά των φυλετικών διακρίσεων στις Κάτω Χώρες αναφέρει ότι
υπάρχει ένα δυσανάλογα υψηλό επίπεδο ανεργίας µεταξύ των εθνοτικών µειονοτήτων.
Ο κοινωνικός αποκλεισµός των νέων που προέρχονται από περιβάλλον µεταναστών είναι άλλος
ένας τοµέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, δεδοµένου ότι µπορεί να καταλήξει σε υψηλότερα επίπεδα
παιδικής εγκληµατικότητας. Στη Γερµανία, οι εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων αναφέρουν
ότι οι µη Γερµανοί, και ιδιαίτερα οι νέοι, συναντούν πρακτικές διακρίσεων στην εκπαίδευση και
στην εργασία και υποφέρουν περισσότερο από τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Το
ίδιο πρόβληµα έχει παρατηρηθεί και στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ιρλανδία το 1999.
Για την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία επιστηµονικές εκθέσεις καθώς και
εκθέσεις από οργανισµούς ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καταδεικνύουν ότι µετανάστες (από την
Νότια Αφρική, την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ευρώπη και
την Ασία) απασχολούνται σε µεγάλο βαθµό στην παραοικονοµία. Συχνά πληρώνονται λιγότερο
από την πλειοψηφία και εργάζονται σε κατώτερες συνθήκες ασφάλισης και υγείας. Συγχρόνως, µη
καταγεγραµµένο εργατικό δυναµικό θεωρείται κρίσιµο για την επιβίωση τοµέων όπως η γεωργία,
ο τουρισµός και οι κατασκευές.
∆ιακρίσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης και της στέγασης έχουν αναφερθεί επίσης από διάφορα
κράτη µέλη το 1999. Ο αριθµός των παιδιών που προέρχονται από εθνοτικές µειονότητες ή
περιβάλλον µεταναστών, τα οποία δεν συµµετέχουν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι δείκτης
αποκλεισµού ή διακρίσεων. Αυτό αναφέρθηκε από τις Κάτω Χώρες, όπου οι γονείς λευκών
παιδιών επιλέγουν να µην στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία όπου υπάρχει πλειοψηφία
«µαύρων» παιδιών, σύµφωνα µε το εθνικό γραφείο κατά των φυλετικών διακρίσεων. Στην
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Πορτογαλία, οι εκθέσεις καταδεικνύουν ότι οι µετανάστες που προέρχονται από τις πρώην
πορτογαλικές αποικίες στην Αφρική ζουν κάτω από εξαιρετικά άθλιες υνθήκες διαβίωσης.
Η κατάσταση για τους Ροµ και τις νοµάδες στα κράτη µέλη σε σχέση µε τον αποκλεισµό και τις
διακρίσεις ήταν αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος το 1999. Μελέτες που διενεργήθηκαν στην
Ιταλία καταδεικνύουν ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό παιδιών Ροµ και νοµάδων δεν συµµετέχουν
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Όσον αφορά την στέγαση, αναφορές της
ιταλικής επιτροπής για την πολιτική ένταξης των µεταναστών καταδεικνύουν ότι οι µετανάστες
γενικά και οι Ροµ ειδικότερα είναι θύµατα διάκρισης. Στην Ιρλανδία, εντοπίστηκαν διακρίσεις εις
βάρος µελών που ανήκαν σε κοινότητες νοµάδων, σε πολλούς τοµείς στους οποίους
συµπεριλαµβάνονταν η στέγαση, η απασχόληση και η υγεία.

1.2.8

Ρατσισµός στο ∆ιαδίκτυο

Ο ρατσισµός στο ∆ιαδίκτυο αποτελεί έναν ειδικό τοµέα ενδιαφέροντος σε ορισµένα κράτη µέλη,
δεδοµένου ότι το ∆ιαδίκτυο χρησιµοποιείται ευρέως από ρατσιστικές οµάδες για τη διάδοση
ρατσιστικών, αντισηµιτικών, ξενοφοβικών και γεµάτων µίσος ιδεών σε ένα ευρύ κοινό,
εξασφαλίζοντας σε µεγάλο βαθµό την ατιµωρησία.
Πλατφόρµες και πίνακες ανακοινώσεων, και ιδιαίτερα σε εφηµερίδες και περιοδικά ηλεκτρονικής
µορφής, χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο από νεοναζί και ρατσιστικές οµάδες για
προπαγάνδα. Σύµφωνα µε έρευνες που διενήργησε το κέντρο Simon Wiesenthal, ο αριθµός των
ρατσιστικών ιστοθέσεων έχει αυξηθεί από 1 το 1995 σε 2.100 το 1999.

1.3 Καταπολέµηση του ρατσισµού και των διακρίσεων
Το πρόβληµα µε τον ρατσισµό και τις φυλετικές διακρίσεις δεν εµφανίστηκε τώρα και όλες οι
κυβερνήσεις των κρατών µελών έχουν λάβει κάποια µέτρα για να αποτρέψουν τις διακρίσεις λόγω
φυλετικών, εθνοτικών, πολιτισµικών και θρησκευτικών αιτιών και να προάγουν την ένταξη των
µεταναστών και των εθνοτικών µειονοτήτων.
Το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρει όµως
σηµαντικά. Ορισµένες χώρες έχουν πιο εκτεταµένη και ολοκληρωµένη νοµοθεσία και διαθέτουν
ένα θεσµικό πλαίσιο που ποικίλλει από ανεξάρτητα ειδικευµένα όργανα έως την ύπαρξη
διαµεσολαβητή. Οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες που βασίζονται στο άρθρο 13 της συνθήκης των ΕΚ
θα συνεισφέρουν σηµαντικά στη βελτίωση αυτής της κατάστασης.

1.3.1

Νοµοθετικές βελτιώσεις το 1999

Το 1999 θεσπίστηκε νέα νοµοθεσία σε πολλά κράτη µέλη, η οποία προβλέπει την σύσταση
οργάνων για την καταπολέµηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας και της
πολυµορφίας. Στο Βέλγιο, η νοµοθεσία εφαρµόστηκε µε ένα άρθρο το οποίο προβλέπει συνοπτική
διαδικασία για ρατσιστικά αδικήµατα ενώ λήφθηκαν νοµοθετικά µέτρα κατά των µη
δηµοκρατικών πολιτικών κοµµάτων που ενδεχοµένως ενθαρρύνουν τον ρατσισµό. Η νοµοθεσία
του Βελγίου εξουσιοδοτεί τους δικαστές να επιβάλλουν επιπλέον ποινή σε περίπτωση παραβίασης
ορισµένων πολιτικών δικαιωµάτων. Στην ∆ανία, τέθηκε σε ισχύ ένας καινούριος νόµος για την
ένταξη. Ο νόµος αφορά την υποδοχή και τις συνθήκες διαβίωσης καταρχήν των προσφύγων για τα
πρώτα τρία χρόνια της παραµονής τους στη ∆ανία. Στην Ελλάδα, εκδόθηκαν προεδρικά
διατάγµατα τα οποία στοχεύουν στη ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε την κατάσταση των
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων (συµπεριλαµβανοµένων ανθρωπιστικών λόγων). Στην
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Ισπανία, θεσπίστηκε ένας νέος µεταναστευτικός νόµος, ο οποίος εγγυάται για τους ξένους τις ίδιες
συνθήκες όπως και για τους Ισπανούς, σύµφωνα µε το Σύνταγµα. Στην Πορτογαλία, δύο νέοι
νόµοι κατά των διακρίσεων ψηφίστηκαν οµόφωνα από το πορτογαλικό κοινοβούλιο. Στη
Φινλανδία, αρκετά νέα νοµοθετήµατα κατά των διακρίσεων τέθηκαν σε ισχύ, µεταξύ των οποίων
και ένας νέος νόµος για την ένταξη των µεταναστών και την υποδοχή των αιτούντων άσυλο. Στη
Σουηδία, τέθηκε σε ισχύ νέος νόµος για τα µέτρα καταπολέµησης των εθνοτικών διακρίσεων στην
επαγγελµατική ζωή.

1.3.2

Ειδικευµένα όργανα, διαµεσολαβητές και επιτροπές ανθρωπίνων
δικαιωµάτων

Σε ορισµένα κράτη µέλη ιδρύθηκαν εξειδικευµένα όργανα για την αντιµετώπιση των φυλετικών/
εθνοτικών διακρίσεων. Το 1999, ο Σουηδός διαµεσολαβητής έλαβε αύξηση πόρων κατά 60%
προκειµένου να µπορέσει να εφαρµόσει το νέο νόµο κατά των διακρίσεων. Το δανικό συµβούλιο
ισότητας πρότεινε τη δηµιουργία ενός οργάνου για τις εθνοτικές διακρίσεις. Στην Φινλανδία
ξεκίνησε η προετοιµασία για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του διαµεσολαβητή για τους
αλλοδαπούς, προκειµένου να καλύπτονται οι εθνοτικές µειονότητες και οι διακρίσεις. Στην
Γαλλία, ιδρύθηκε από τις γαλλικές αρχές µία οµάδα δηµοσίου συµφέροντος έχοντας ως έργο την
ανάλυση των διακρίσεων µε βάση την εθνοτική προέλευση. Σε πολλά κράτη µέλη, όπως το
Ηνωµένο Βασίλειο, τη Σουηδία , την Ιρλανδία, την Αυστρία και την Ελλάδα συστάθηκαν
επιτροπές για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

1.3.3

Ευαισθητοποίηση

Η νοµοθεσία, παρόλο που είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη µάχη κατά του ρατσισµού,
χρειάζεται να συµπληρώνεται παράλληλα από επιπρόσθετη δράση και σε άλλους τοµείς. Σε αυτούς
συµπεριλαµβάνονται η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η ενηµέρωση και η επικοινωνία, προκειµένου να
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που άπτονται του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας. Οι αξίες της ανοχής, του σεβασµού προς τους άλλους, της συµπόνιας, της δικαιοσύνης
και της ισότητας θα πρέπει να είναι κοινές σε όλους τους Ευρωπαίους. Ο τρόπος και τα µέσα να
επιτευχθεί αυτό διαφέρουν από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Τα σχολεία και τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, µε το ρόλο που διαδραµατίζουν, θεωρούνται συχνά οι σηµαντικότεροι θεσµοί για την
ευαισθητοποίηση από τις κυβερνήσεις.

1.3.4

Κατάρτιση της αστυνοµίας

Το 1999, οι κυβερνήσεις πολλών κρατών µελών κατήρτισαν πρόγραµµα κατάρτισης για τους
αστυνοµικούς και τις διωκτικές αρχές. Αυτό παρατηρείται στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη ∆ανία, το
Λουξεµβούργο, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Τα προγράµµατα κατάρτισης της
αστυνοµίας περιλαµβάνουν κατάρτιση σε θέµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων και διαπολιτισµικής
πολυµορφίας ή µαθήµατα για τους τρόπους αντιµετώπισης της πολυµορφίας.

1.3.5

Ένταξη των µεταναστών

Άλλες πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων των κρατών µελών εντός του 1999 ήταν η δηµιουργία
προγραµµάτων για την ένταξη των µεταναστών και των µειονοτήτων. Τα προγράµµατα ένταξης θα
µπορούσαν να επικεντρωθούν στην εκπαίδευση και την προετοιµασία των νέων µεταναστών για
την αγορά εργασίας, όπως συνέβη στη Γερµανία και τη Σουηδία. Στο Λουξεµβούργο, ξεκίνησαν
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προγράµµατα για διάλογο µεταξύ νέων µεταναστών και ηλικιωµένων ανθρώπων σε επίπεδο
γειτονιάς. Στη Γαλλία, ξεκίνησε µία πρωτοβουλία για την προαγωγή της ευαισθητοποίησης και την
εµπέδωση του σεβασµού για τον πολιτισµό των µεταναστών στα δηµοτικά σχολεία της Γαλλίας. Η
χρήση του ∆ιαδικτύου για την καταπολέµηση του ρατσισµού αποτέλεσε άλλη µία πρωτοβουλία µη
κυβερνητικών οργανισµών στη Γαλλία το 1999.
Άλλες πρωτοβουλίες που λήφθηκαν το 1999 σε πολλά κράτη µέλη επικεντρώθηκαν στη µείωση
του αριθµού των παιδιών των µεταναστών και των εθνοτικών µειονοτήτων που δεν πηγαίνουν
σχολείο. Στην Ιταλία, οι µεσολαβητές των Ροµ κατάφεραν να ανατρέψουν το χαµηλό ποσοστό
παρακολούθησης στο σχολείο των παιδιών Ροµ και των νοµάδων, µε αποτέλεσµα, το 1999, τη
διεξαγωγή εθνικού πειράµατος στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος. Στην Ελλάδα, δύο
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων δηµιούργησαν ένα εκπαιδευτικό κέντρο για µουσουλµάνους
και µετανάστες Ροµ. Στη Φινλανδία, ένα πρόγραµµα που καλείται «Από το σχολείο στον
επαγγελµατικό βίο» στόχευε ιδιαίτερα στο να βοηθήσει µη µορφωµένους Ροµ να λάβουν τη
βασική εκπαίδευση και να αποκτήσουν ένα ισότιµο καθεστώς στην αγορά εργασίας.

1.3.6

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στον αγώνα για την προστασία της
πολυµορφίας.

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µπορούν να θεωρηθούν ένα εργαλείο για την εκπαίδευση και την
αύξηση της ευαισθητοποίησης. Ωστόσο, η διαπιστωµένη ανάγκη τους να εντοπίζουν
συγκλονιστικές ειδήσεις συχνά ακυρώνει οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ρόλο θα µπορούσαν να
διαδραµατίσουν. Κατά τη διάρκεια βίαιων ξεσπασµάτων ρατσισµού που συγκλονίζουν την κοινή
γνώµη, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν είναι συνήθως σε θέση να διεξαγάγουν εκστρατείες
πρόληψης.
Ιδιαίτερα σηµαντικό για να µην προάγουν τη ξενοφοβία τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι να
αποφεύγουν τη δηµοσίευση πληροφοριών που αφορούν την εθνικότητα ή την εθνοτική προέλευση
ατόµων σε περιπτώσεις αρνητικών συµβάντων. Στο Βέλγιο, η κυβέρνηση κυκλοφόρησε µία
εγκύκλιο το 1999, σύµφωνα µε την οποία όλες οι αρχές θα ανακοινώνουν την εθνικότητα ή την
εθνοτική προέλευση µόνο εάν αυτό είναι σκόπιµο, προκειµένου να αποφεύγεται ο στιγµατισµός
των µειονοτήτων.

1.4 Συστάσεις
Το EUMC θα προβαίνει σε συστάσεις µε βάση τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες σε διάφορους
τοµείς που σχετίζονται µε τον αγώνα κατά του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Οι συστάσεις για το
1999 επικεντρώνονται σε τοµείς όπως η νοµοθεσία, η συλλογή δεδοµένων, οι ανεξάρτητες αρχές,
η παρακολούθηση και ο ρόλος των πολιτικών κοµµάτων.

1.4.1

Νοµοθεσία

Το EUMC καλεί τα κράτη µέλη:
•
να προβλέψουν νοµοθετική προστασία για όλα τα άτοµα, κατά των διακρίσεων για
λόγους φυλετικής και εθνοτικής προέλευσης
•
να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα του αστικού και ποινικού δικαίου για την
καταπολέµηση του ρατσισµού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της
συναφούς µισαλλοδοξίας
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•

1.4.2

να θεσπίσουν µηχανισµούς , όπου αυτοί δεν υπάρχουν, για την εξέταση της
συµµόρφωσης των νοµοσχεδίων µε τις αρχές της µη διάκρισης, µε βάση τη φυλή, την
εθνοτική ή εθνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις
πιθανές συνέπειες διακριτικής µεταχείρισης σε µέλη οµάδων που είναι ευάλωτα στον
ρατσισµό.

Συλλογή δεδοµένων

Το EUMC επικεντρώνει την προσοχή στη σπουδαιότητα της συλλογής και δηµοσίευσης
επακριβών στοιχείων σχετικά µε τον αριθµό και τη φύση των ρατσιστικών και ξενοφοβικών
επεισοδίων ή αδικηµάτων, τον αριθµό των υποθέσεων για τις οποίες ασκήθηκε ποινική δίωξη ή
τους λόγους για τους οποίους δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη καθώς και την έκβαση των διώξεων
αυτών.
Τα στατιστικά στοιχεία, οι τεκµηριωµένες ή τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες παράγονται ή
υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα πρέπει να συµβάλλουν στο να διαµορφώνουν οι περιφερειακοί
και διεθνείς οργανισµοί µια καθολική εικόνα των φαινοµένων ρατσισµού, ξενοφοβίας και
συναφούς µισαλλοδοξίας, της έκτασης, των αιτιών και των εκφάνσεων που αυτά λαµβάνουν,
καθώς και των αποτελεσµάτων των µέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για την καταπολέµησή τους. Οι
πληροφορίες που συλλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να µπορούν οι
αποδέκτες τους να προβαίνουν σε σηµαντικές συγκρίσεις µεταξύ των κρατών µελών και να
βοηθούν τα κράτη µέλη και τα όργανα που εργάζονται σε θέµατα ρατσισµού να διαµορφώνουν τις
δράσεις τους.

Συλλογή και ανάλυση των υπαρχόντων δεδοµένων
Οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είχαν αναλάβει τη συλλογή, καταγραφή και ανάλυση των
δεδοµένων πρέπει να συλλέγουν τα δεδοµένα από πηγές στις οποίες να συµπεριλαµβάνονται κράτη
µέλη, τρίτες χώρες, ευρωπαϊκοί και εθνικοί µη κυβερνητικοί οργανισµοί, ερευνητικά κέντρα και
διεθνείς οργανισµοί.

Βελτίωση της µεθοδολογίας σύγκρισης των δεδοµένων
Θα πρέπει να καθιερωθούν κοινοί δείκτες και κριτήρια για τη µεθοδολογία σύγκρισης των
δεδοµένων, η οποία χρησιµοποιείται από περιφερειακούς και διεθνείς οργανισµούς, προκειµένου
να βελτιωθεί η ποιότητα, η αντικειµενικότητα και η αξιοπιστία των δεδοµένων που
χρησιµοποιούνται στην ανάλυση και διαµόρφωση των µέτρων για την καταπολέµηση του
ρατσισµού. Αυτοί οι δείκτες και τα κριτήρια θα πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά προκειµένου να
βελτιώνεται η συνοχή των µεθόδων µέτρησης και ανάλυσης που χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη και
οι οργανισµοί ευρωπαϊκού επιπέδου.
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1.4.3.

Ανεξάρτητα/Ειδικευµένα όργανα

Το EUMC επισηµαίνει το ευρύ φάσµα των ενεργειών που µπορούν να αναλάβουν ανεξάρτητα
ειδικευµένα όργανα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας τις κυβερνητικές
πολιτικές για την καταπολέµηση του ρατσισµού:
•

να παρέχουν γνώµες και συµβουλές σε κυβερνητικά όργανα

•

να προβαίνουν σε συστάσεις για τροποποίηση νοµοθετικών διατάξεων που αφορούν
φυλετικές, εθνοτικές και θρησκευτικές διακρίσεις

•

να παρακολουθούν την κατάσταση στη χώρα

•

να καταρτίζουν ερωτηµατολόγια ή να εκπονούν µελέτες σχετικά µε τις διακρίσεις

•

να αναλαµβάνουν δραστηριότητες δηµόσιας εκπαίδευσης και αύξησης της
ευαισθητοποίησης

•

να συνεισφέρουν στα εκπαιδευτικά προγράµµατα για συγκεκριµένες οµάδες - στόχους

•

να ευαισθητοποιούν την κοινή γνώµη σε θέµατα διακρίσεων και να βοηθούν τα
θύµατα, µεταξύ άλλων µε παροχή νοµικών συµβουλών, προκειµένου να τους
επιτρέψουν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους ενώπιον των δικαστηρίων και άλλων
θεσµικών οργάνων.

Το EUMC προτρέπει τα κράτη µέλη να διασφαλίζουν ότι τα µέλη των ανεξάρτητων/ειδικευµένων
οργάνων εκπροσωπούν τον πληθυσµό στο σύνολό του και ότι τα εν λόγω όργανα είναι ελεύθερα
να καθορίζουν αυτόνοµα τις προτεραιότητές τους.
Το EUMC κάνει έκκληση για την σύσταση και τον διορισµό τέτοιων ανεξάρτητων ειδικευµένων
οργάνων, και στις χώρες που ήδη αυτά υφίστανται, ζητεί την αναθεώρηση και την ενδυνάµωση της
αποτελεσµατικότητάς τους, παρέχοντάς τους επαρκείς οικονοµικούς πόρους, αρµοδιότητες και
δυνατότητες οι οποίες θα διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία τους.

1.4.4.

Παρακολούθηση

Το EUMC συνιστά εντόνως την παρακολούθηση µε πιο ακριβή στατιστικά δεδοµένα της
κατάστασης σε ευάλωτες ή µειονοτικές οµάδες καθώς και όλων των πολιτικών και των
προγραµµάτων που στοχεύουν στην καταπολέµηση των φυλετικών διακρίσεων. Η παρακολούθηση
των προγραµµάτων και των πολιτικών θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την αξιολόγηση και την
παρακολούθηση για τη συνιστώµενη χρονική περίοδο. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία µπορούν να
συµπληρώνονται µε ερωτηµατολόγια στην κοινή γνώµη, καθώς και µε έρευνες της κοινής γνώµης
και στοιχειοθετηµένα ερωτηµατολόγια, προκειµένου να διαπιστωθεί η εµπειρία και η αντίληψη
των διακρίσεων και του ρατσισµού από την πλευρά των πιθανών θυµάτων.
Το πλαίσιο που θα εδραιωθεί για την παρακολούθηση θα πρέπει σαφώς να ενσωµατώνει το ρόλο
των ανεξάρτητων οργάνων, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών οργάνων όπως η ECRI και το
EUMC στη διαδικασία παρακολούθησης, για την εκπόνηση τακτικών εκθέσεων σχετικά µε τη
λειτουργία των εθνικών διατάξεων.

1.4.5.

Ρόλος των πολιτικών προσώπων και των πολιτικών κοµµάτων
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Τα πολιτικά κόµµατα καλούνται να προβούν σε µία σειρά συγκεκριµένων πράξεων, προκειµένου
να υπάρξει δίκαιη εκπροσώπηση πληθυσµών διαφορετικής εθνοτικής και πολιτισµικής προέλευσης
στο δηµόσιο βίο καθώς επίσης και να παρουσιάζουν τα σχετικά θέµατα µε τρόπο τέτοιο ώστε να
συµβάλλουν στην αύξηση της κατανόησης και της αποδοχής της πολυµορφίας. Τέτοια µέτρα
περιλαµβάνουν:
•

την υπογραφή του χάρτη των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων για µια µη ρατσιστική
κοινωνία, τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις του σχετικά µε την υπεύθυνη
συµπεριφορά σε θέµατα ρατσισµού, τόσο όσον αφορά την οργάνωση των ίδιων των
κοµµάτων όσο και τη δραστηριότητά τους σε πολιτικό επίπεδο.

•

την ένταξη αντιρατσιστικών πολιτικών στα προεκλογικά τους προγράµµατα και την
καταγγελία της ρατσιστικής εκµετάλλευσης θεµάτων, όπως η µετανάστευση και το
άσυλο για εκλογικούς σκοπούς, διασφαλίζοντας µέσω των εσωτερικών τους εκλογικών
διαδικασιών ότι ο κάθε υποψήφιος πολιτικού αξιώµατος έχει δεσµευθεί για την
άσκηση αντιρατσιστικής πολιτικής.

•

την άρνηση οποιασδήποτε υποστήριξης, άµεσης ή έµµεσης, σε εξτρεµιστικές
οργανώσεις ρατσιστικού και ξενοφοβικού χαρακτήρα.

Το EUMC ιδρύθηκε για να διασφαλίζει ότι οι βασικές κοινές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
όπως ο αγώνας υπέρ της πολυµορφίας και της ισότητας και κατά του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας- τηρούνται στην πολιτική και την κοινωνία. Για το λόγο αυτό, το EUMC ανησυχεί
ιδιαίτερα σχετικά µε την αύξηση του ακροδεξιού εξτρεµισµού, του οποίου η πολιτική ιδεολογία
πάντα περιλαµβάνει τον ρατσισµό και αποκλείει τις µειονότητες. Εξαιτίας της εξαιρετικής
σηµασίας του, το θέµα αυτό θα αποτελέσει αντικείµενο ειδικής έκθεσης που θα δηµοσιευθεί στις
αρχές του 2001.
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2.

Κυριότερες επιχειρησιακές ενέργειες

Κατά τη διάρκεια του έτους 1999, το EUMC επικεντρώθηκε στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές
ενέργειες για το κυρίως έργο του, τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για το
ρατσισµό και τη ξενοφοβία (RAXEN). Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του EUMC
εγκαινίασαν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στα περισσότερα κράτη µέλη. Το EUMC
πραγµατοποίησε πολλές ερευνητικές µελέτες στους τοµείς της νοµοθεσίας και της πολιτικής, της
κοινωνίας, της εκπαίδευσης και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης προκειµένου να βοηθήσει τα
κράτη µέλη να καταπολεµήσουν τον ρατσισµό. Πολλές από τις ανωτέρω πρωτοβουλίες ξεκίνησαν
σε συνεργασία µε µη κυβερνητικούς οργανισµούς και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.

2.1 Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τον ρατσισµό και
τη ξενοφοβία (RAXEN).
Ένα από τα βασικά έργα του EUMC είναι να αναπτύξει και να συντονίσει το ευρωπαϊκό δίκτυο
πληροφόρησης για τον ρατσισµό και τη ξενοφοβία (RAXEN). Το έργο του RAXEN είναι να
συγκεντρώσει δεδοµένα, να αξιολογήσει τη συγκρισιµότητά τους και να τα διαθέσει στα κράτη
µέλη. Θα καταγράψει οτιδήποτε είναι ήδη γνωστό, τον τόπο και την πηγή προέλευσης,
διευρύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων και τη διάδοση παραδειγµάτων «ορθής πρακτικής».
Το 1999, το EUMC καθιέρωσε µε επιτυχία διαδικασίες για τον διορισµό των συµµετεχόντων στο
RAXEN, για τα στάδια ανάπτυξης του λειτουργικού συστήµατος του RAXEN καθώς και για την
διαπίστωση προβληµάτων που σχετίζονται µε την συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών.
Το EUMC εκπόνησε πρόταση για την πραγµατοποίηση των επόµενων ενεργειών, µεταξύ άλλων
τον καθορισµό και την ανάδειξη των εθνικών εστιακών σηµείων, µέσω πρόσκλησης υποβολής
προσφορών.

2.2. Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης
Ένα άλλο ιδιαίτερα σηµαντικό έργο του EUMC είναι να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την
οργάνωση τακτικών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης ή συνεδριάσεων άλλων υφιστάµενων
συµβουλευτικών οργάνων εντός των κρατών µελών. Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, των
ερευνητικών κέντρων, των εκπροσώπων των αρµόδιων δηµοσίων αρχών, των µη κυβερνητικών
οργανισµών καθώς και άλλων προσώπων ή οργάνων που συµµετέχουν στην αντιµετώπιση του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας, αποτελεί µέρος του έργου που έχει ανατεθεί στον Οργανισµό.
Κατά τη διάρκεια του 1999, καταρτίστηκε γενικό σχέδιο για τις συνεδριάσεις στρογγυλής
τραπέζης, το οποίο θα υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία και τροποποιήσεις εντός του 2000.
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Το EUMC πρότεινε τα ακόλουθα θέµατα στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης:
•

Τον χάρτη για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα για µια µη ρατσιστική κοινωνία (το
σχέδιο δράσης είναι υπό εκπόνηση).

•

Χαρτογράφηση/έρευνα εφαρµοζόµενων πολιτικών «ορθής πρακτικής». Όλες οι
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης άρχισαν να ασχολούνται µε την «ορθή πρακτική»
και θα συνεχίσουν στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης.

•

Καταγραφή των αποτελεσµατικών προγραµµάτων σχετικά µε τη διαπολιτισµική
επικοινωνία

•

Ανάπτυξη κοινής προσέγγισης σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 13 της συνθήκης
του Άµστερνταµ και των σχετικών οδηγιών.

2.3. Ειδικά Θέµατα
2.3.1.

Νοµοθεσία και Πολιτική

Το άρθρο 13 της συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε
από τη συνθήκη του Άµστερνταµ.
Το άρθρο 13 της συνθήκης του Άµστερνταµ αποτελεί τη νοµική βάση για τη λήψη µέτρων και
δράσεων, µε σκοπό την καταπολέµηση των φυλετικών διακρίσεων σε κοινοτικό επίπεδο. Το
EUMC ως το αρµόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση του ρατσισµού
και την παροχή συµβουλών στα θεσµικά κοινοτικά όργανα, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο άρθρο
13. Το EUMC σχεδίασε ένα ερευνητικό πρόγραµµα που συµπεριλαµβάνει τις εθνικές εκθέσεις από
κάθε κράτος µέλος και µια συνθετική έκθεση που συγκρίνει την υφιστάµενη κοινοτική και εθνική
νοµοθεσία καταπολέµησης του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και του αντισηµιτισµού, την εφαρµογή
τους καθώς και παραδείγµατα ορθής πρακτικής, σε συνεργασία µε την οµάδα µεταναστευτικής
πολιτικής.

Χάρτης των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων για µια µη ρατσιστική κοινωνία
Με την υπογραφή του χάρτη των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων για µια µη ρατσιστική
κοινωνία, περίπου 80 πολιτικά κόµµατα ανέλαβαν να υιοθετήσουν µηνύµατα κατά των φυλετικών
διακρίσεων στην καθηµερινή πολιτική τους δράση ή κατά τη διεξαγωγή του εκλογικού τους
αγώνα. Το EUMC έχει θέσει ως έναν από τους στόχους του να παρακολουθεί την εφαρµογή του
Χάρτη.
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Οµάδα Εργασίας «Θέµατα αποφασιστικής σηµασίας»
Ο ιδρυτικός κανονισµός του EUMC τονίζει σαφώς το ρόλο του στη διεξαγωγή ερευνών και
ερωτηµατολογίων σχετικά µε την έκταση, την ανάπτυξη, τα αίτια και τα αποτελέσµατα των
φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας, µεταξύ άλλων στους τοµείς της ενηµέρωσης, της
εκπαίδευσης, της κοινωνίας και του πολιτισµού.
Το EUMC σχηµάτισε µια οµάδα εργασίας που αποτελείται από υψηλού επιπέδου εµπειρογνώµονες
στην Ευρώπη. Χαρακτήρισε τα κάτωθι θέµατα ως «θέµατα αποφασιστικής σηµασίας»:
•

Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο θέµα του ρατσισµού

•

Πολιτική ένταξης – διαχείριση της πολυµορφίας

•

∆ηµόσια ηγεσία

•

Υπηκοότητα και ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η οµάδα εργασίας αποφάσισε να επικεντρωθεί σε θέµατα ευαισθητοποίησης ως προς τον ρατσισµό
και η εκπαίδευση θεωρήθηκε σηµαντικό µέσο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την
καθιέρωση κοινών αξιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, το EUMC ξεκίνησε διάλογο µε το
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και το Ίδρυµα
Anne Frank για την προετοιµασία ενός προγράµµατος συλλογής και αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού υλικού.

2.3.2

Κοινωνία: Απογραφή των Ευρωπαϊκών Ιδρυµάτων

Για την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών είναι απαραίτητη η συνεργασία µε τους
µη κυβερνητικούς οργανισµούς. Τα ιδρύµατα διαδραµατίζουν σπουδαίο ρόλο στον τοµέα αυτό. Το
EUMC ξεκίνησε ένα κοινό πρόγραµµα µε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος και το Ίδρυµα
Freidenberg, µε θέµα την «Καταπολέµηση του ρατσισµού και τα ξενοφοβίας: Μια απογραφή των
ευρωπαϊκών ιδρυµάτων». Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στον τοµέα της ορθής πρακτικής στην
καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Περίπου 120 ιδιωτικά ιδρύµατα συµµετέχουν
στο πρόγραµµα.

2.3.3

Εκπαίδευση: Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτές

Το EUMC συζήτησε µε διάφορους εταίρους, µεταξύ των οποίων το CEDEFOP και το ίδρυµα
Anne Frank ως προς τον τρόπο παροχής περαιτέρω επαγγελµατικής κατάρτισης σε εκπαιδευτές επί
θεµάτων ρατσισµού και ξενοφοβίας. Προς τα τέλη του 1999, πραγµατοποιήθηκε µια κοινή
συνάντηση, προκειµένου να καθορισθούν η δοµή και τα επιθυµητά αποτελέσµατα µιας τέτοιας
µελέτης. Στη µελέτη προτείνονται σε γενικές γραµµές τα πρώτα µέτρα που πρέπει να ληφθούν από
το EUMC για την εξέταση της κατάστασης στον τοµέα της εκπαίδευσης.

2.3.4.

Μέσα µαζικής ενηµέρωσης: συνέδριο ΜΜΕ στην Κολωνία τον Μάιο

Το EUMC συνεργάστηκε µε το Westdeutscher Rundfunk (WDR), την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ραδιοφωνίας (EBU) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, για τη
διοργάνωση της ευρωπαϊκού συνεδρίου µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε θέµα «Πολιτιστική
Πολυµορφία – Ενάντια στο Ρατσισµό». Το συνέδριο ασχολήθηκε µε δύο σχετικά θέµατα: Σε ποιο
βαθµό έχουν επηρεάσει τα ΜΜΕ τον ρατσισµό και τι θετικά παραδείγµατα και προσεγγίσεις
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διαπιστώνονται στον κλάδο των ΜΜΕ, προκειµένου να βοηθήσουν στην επίλυση τέτοιων
προβληµάτων.
Περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του τύπου
παρακολούθησαν το συνέδριο, καθώς και σηµαντικοί παρατηρητές των ΜΜΕ, κοινωνιολόγοι και
ψυχολόγοι. Το συνέδριο καλύφθηκε πλήρως από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Εκτός από την έκθεση που συνεδρίου ΜΜΕ, η οποία διανεµήθηκε ευρέως, το EUMC δηµοσίευσε
ένα έγγραφο εργασίας µε τίτλο «Προκαλώντας τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης – υπέρ της ισότητας
και της πολυµορφίας και κατά του ρατσισµού».
Η δηµοσίευση αυτή επεξηγεί τον ρόλο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στη διαµόρφωση της
κοινής γνώµης και την επιρροή τους στην ευαισθητοποίηση για τα θέµατα του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας.

2.4. Συνεργασίες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο
2.4.1

Συνεργασία µε την ECRI

Το καταστατικό του EUMC τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας µε την ευρωπαϊκή επιτροπή
κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας (ECRI) του Συµβουλίου της Ευρώπης. Περί τα τέλη
του 1998, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε µια απόφαση (1999/132/ΕΚ) για
συνεργασία µεταξύ του EUMC και της ECRI. Τον Φεβρουάριο του 1999 υπογράφηκε συµφωνία
συνεργασίας µεταξύ της ECRI και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στόχος ήταν η ανταλλαγή
πληροφοριών και η αντιπροσώπευση του Συµβουλίου της Ευρώπης στο διοικητικό συµβούλιο του
EUMC.

2.5. Ενηµέρωση και ∆ηµόσιες Σχέσεις
2.5.1.

∆ραστηριότητες του Τύπου και δράσεις για την ευαισθητοποίηση

Η κάλυψη από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης των δραστηριοτήτων του EUMC ήταν από την αρχή
ιδιαίτερα ικανοποιητική. Το EUMC πραγµατοποίησε πολλές συνεντεύξεις Τύπου κατά τη διάρκεια
του έτους, εν µέρει σχετικά µε τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς επίσης και µε
σπουδαίες ευρωπαϊκές εκδηλώσεις και επετείους, προκειµένου να αυξηθεί η ενηµέρωση του
κοινού σχετικά µε τον ρατσισµό, την ξενοφοβία και τον αντισηµιτισµό. ∆ύο σηµαντικές
συνεντεύξεις Τύπου κάλυψαν το πρόγραµµα εργασίας του 1999 του EUMC και την παρουσίαση
της ετήσιας έκθεσης του 1998. Επιπλέον, δελτία Τύπου εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Τα
δελτία Τύπου αναφέρονται κυρίως στην ανάγκη επαγρύπνησης και ανοχής στης Ευρώπη σε
θέµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας.

Ευαισθητοποίηση
Το EUMC επιδιώκει την ευαισθητοποίηση σχετικά µε το ρατσισµό και την ξενοφοβία. Ένα
παράδειγµα είναι η έκκληση που απηύθυνε στους αρχηγούς κρατών µελών και κυβερνήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το τέλος του έτους. Το EUMC τους ζήτησε να συµπεριλάβουν στην
οµιλία τους για την Πρωτοχρονιά του 2000 µια έκκληση κατά του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
και υπέρ του σεβασµό της πολυµορφίας. Οι περισσότεροι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων µε
µεγάλη προθυµία υπενθύµισαν στους λαούς τους τη σηµασία των αξιών αυτών για το κοινό µέλλον
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της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών ο Gerhard Schröder, Οµοσπονδιακός Καγκελάριος της Γερµανίας, ο
Martti Ahtisaari, Πρόεδρος της Φινλανδίας, η Α.Υ. Κάρολος XVI Γουστάβος, Βασιλιάς της
Σουηδίας, η Α.Υ. Πριγκίπισσα Βεατρίκη, Βασίλισσα της Ολλανδίας, ο Ζάκ Σιράκ, Πρόεδρος της
Γαλλίας, ο Carlo Azeglio Ciampi, Πρόεδρος της Ιταλίας και η Α.Υ. Αλβέρτος II, Βασιλιάς των
Βέλγων.

∆ραστηριότητες ∆ηµοσίων Σχέσεων
Το γενικό ενδιαφέρον των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για το EUMC ήταν ιδιαίτερα υψηλό κατά
τη διάρκεια του έτους. Συνολικά, το EUMC εµφανίστηκε σε δεκάδες συνεντεύξεις σε
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, περίπου 200 άρθρα
σχετικά µε το EUMC δηµοσιεύθηκαν σε εφηµερίδες, περιοδικά και φυλλάδια, κυρίως στα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από άλλες πλευρές του πλανήτη,
φτάνοντας µέχρι την Αυστραλία.

2.5.2

Ενηµερωτικό δελτίο «Equal Voices»

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου του έτους, δηµοσιεύθηκε το πρώτο τεύχος του
ενηµερωτικού δελτίου του EUMC «Equal Voices». ∆ιατίθεται επίσης στην ιστοθέση του EUMC.
Το ενηµερωτικό δελτίο βασίζεται στα ενηµερωτικά και κύρια άρθρα σχετικά µε τον ρατσισµό και
την ξενοφοβία σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντας πληροφορίες και από «εξωτερικές πηγές».
Το τµήµα υπηρεσιών και η δυνατότητα ενεργού συµµετοχής των αναγνωστών προσθέτουν
επιπλέον αξία στο ενηµερωτικό δελτίο του EUMC.

2.5.3

Επίσηµα εγκαίνια του EUMC

Τα επίσηµα εγκαίνια του EUMC πραγµατοποιήθηκαν στις 7- 8 Απριλίου 2000, στο συνεδριακό
κέντρο Hofburg στη Βιέννη. Περιλάµβαναν την τελετή εγκαινίων που µεταδόθηκε ζωντανά στην
εθνική τηλεόραση της Αυστρίας, το Φόρουµ της Βιέννης – µία διάσκεψη για την πολιτική και τον
ρατσισµό, - και µια συνέντευξη Τύπου.

Το Φόρουµ της Βιέννης
Τα εγκαίνια βασίστηκαν στο Φόρουµ της Βιέννης, µία διεθνή διάσκεψη που συγκέντρωσε
πολιτικούς, πανεπιστηµιακούς, εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και µη κυβερνητικούς
οργανισµούς. Επικεντρώθηκε σε θέµατα ρατσισµού και πολιτικών µε οµιλίες που προέβαλαν το
όραµα της µελλοντικής Ευρώπης και το κατά πόσον η Ευρώπη έχει πράγµατι φτάσει σε ένα
σηµαντικό σταυροδρόµι για την ιστορική της ανάπτυξη.
Στην πρώτη συνεδρία µε θέµα “Μια Ευρώπη της Ισότητας και της Πολυµορφίας», βασικοί
οµιλητές ήταν ο Jean Kahn, πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του EUMC, ο Thomas Klestil,
Πρόεδρος της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, η Nicole Fontaine, Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Romano Prodi, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Maria
de Belém Roseira, εκπρόσωπος της πορτογαλικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το υπόλοιπο πρόγραµµα περιελάµβανε σειρά οµιλητών, προερχοµένων κυρίως από τον
ακαδηµαϊκό χώρο και τα όργανα της Ευρωπαϊκης Ένωσης, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε θέµατα όπως
«Θέτοντας ένα όραµα για την Ευρώπη», «Η Ευρώπη σε σταυροδρόµι» και «EUMC- Προκαλώντας
την κοινωνία». Μεταξύ των οµιλητών συµπεριλαµβάνονταν ο Graham Watson, Πρόεδρος της
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Επιτροπής για την Ελευθερία και τα ∆ικαιώµατα του Πολίτη, του τοµέα της ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Βαρώνη Sarah Ludford, Μέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Fodé Sylla, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Adam Tyson,
εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Chantal Mouffe,
πολιτική επιστήµονας στο Πανεπιστήµιο Westminster, ο Charles Taylor, από το Πανεπιστήµιο
McGill University, η Ruth Wodak, από το Πανεπιστήµιο της Βιέννης, ο Jan Niessen, Οµάδα
Μεταναστευτικής Πολιτικής, και ο Christian Petry, από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος και το
Ίδρυµα Freudenberg.

Το Φόρουµ της Βιέννης τελείωσε µε µια οµιλία της διευθύντριας, στην οποία
συνοψίστηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειµένου να επιτευχθεί ένα
πρόγραµµα αλλαγής της Ευρώπης µε κύριο άξονα την ανάληψη δράσεων.

3.

∆ιοικητικό
επιτροπή

συµβούλιο

και

εκτελεστική

Το διοικητικό συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις για τις δραστηριότητες του EUMC και τον ετήσιο
προϋπολογισµό του. Είναι επίσης υπεύθυνο για την διάδοση της Ετήσιας Έκθεσης καθώς και για
τα συµπεράσµατα και τις γνωµοδοτήσεις των εµπειρογνωµόνων.
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, το Συµβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε κράτος
µέλος έχει ένα αναπληρωµατικό µέλος που ορίζεται µε τον ίδιο τρόπο. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για το έτος 1999 ήταν η εξής
Μέλος
Bέλγιο: Johan Leman
∆ανία: Ole Espersen
Γερµανία: Uta Würfel
Φινλανδία: Kaarina Suonio

Αναπληρωµατικό Μέλος
Jean Cornil
Morten Kjærum
Barbara John
Tom Sandlund

Γαλλία: Jean Kahn (Chairman)

Martine Valdes-Boulouque

Ελλάδα: Πέτρος Στάγκος

Περικλής Πάγκαλος

Ηνωµένο Βασίλειο: Robert Purkiss (Vice Chairman)
Iταλία: Francesco Margiotta Broglio
Iρλανδία: Mervyn Taylor
Λουξεµβούργο: Nic Klecker
Κάτω Χώρες: Ed van Thijn
Aυστρία: Anton Pelinka
Πορτογαλία: Pedro Bacelar de Vasconcelos

David Weaver
Diego Ungaro
Mary Flaherty
Edouard Wolter
Paul B. Cliteur
Stefan Karner
Esmeraldo de Azevedo

Ισπανία: Juan de Dios Ramirez-Heredia

Joaquin Alvarez de Toledo

Σουηδία: Stéphane Bruchfeld

Lena Berggren
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Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο: William Duncan

Jürgen Micksch

Συµβούλιο της Ευρώπης: Joseph Voyame

Jenö Kaltenbach

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Odile Quintin

Adam Tyson

Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι τριετής και µπορεί να παραταθεί µία ακόµη
φορά. Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Κάθε µέλος έχει µία
ψήφο. Αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία δύο τρίτων.
Η εκτελεστικής επιτροπή αποτελείται από πέντε µέλη: πρόεδρος: Jean Kahn, αντιπρόεδρος: Bob
Purkiss, µέλος εκλεγµένο από το διοικητικό συµβούλιο: Anton Pelinka, µέλος εκλεγµένο από το
Συµβούλιο της Ευρώπης: Joseph Voyame, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Odile Quintin

4

Πηγές Πληροφόρησης

4.1 ∆ηµοσιεύσεις του EUMC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General Information - Leaflet. (διατίθεται στα αγγλικά, (EN), γαλλικά (FR), γερµανικά
(DE))
You can do something for better mutual understanding against racism, xenophobia and antiSemitism, 7 December 1998. (EN, FR και DE)
Equality and Diversity for Europe – Appeal for Common Action, 7 December 1998. (EN, FR
και DE)
Xenophobia and Racism in Europe: In the light of public opinion 1989-1997, 7 December
1998. (EN, FR και DE)
Cultural Diversity - Against Racism: Report on the European Media Forum in Cologne in
May 1999. (∆ιατίθεται στα EN και DE)
Challenging the Media - for Equality and Diversity against Racism, September 1999 (EN και
DE)
Equal Voices - The Newsletter of the EUMC. (EN)
Annual Report 1998: Part 1 - Giving Europe a Soul: The activities of the EUMC. Part 2 Looking Reality in the Face: The situation in the Member States. (EN, FR και DE)
Ετήσια Έκθεση 1998, Περίληψη (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT και SV)

4.2 Ιστοθέση
Η ιστοθέση, http://eumc.eu.int, είναι πλέον ένα χρήσιµο εργαλείο για την παροχή της βασικής
πληροφόρησης σχετικά µε το EUMC και την πρόσβαση στις πληροφορίες του από
δηµοσιογράφους, µη κυβερνητικές οργανώσεις και κυβερνήσεις. Η ιστοθέση απεδείχθη πολύ
σηµαντική ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του EUMC,
δεδοµένου ότι οι δηµοσιογράφοι είχαν άµεση πρόσβαση σε έντυπα εγγραφής στο συνέδριο των
ΜΜΕ και οι επισκέπτες µέσω του ∆ιαδικτύου είχαν πρόσβαση σε οµιλίες και φωτογραφίες σε
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.
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