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Πρόλογος

Οι εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα το 2007 επισήμαναν για ακόμη μία φορά 

την ανάγκη οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και οι πολιτικοί ηγέτες να εμμείνουν στην 

καταπολέμηση των υφιστάμενων ανισοτήτων, των ρατσιστικών εγκλημάτων και 

του κοινωνικού αποκλεισμού των μειονεκτούντων μελών της κοινωνίας. Το 2007 

υπήρξε χρονιά με ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας για τον Οργανισμό Θεμε-

λιωδών Δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια του οποίου ο οργανισμός διαδέχθηκε το 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC). 

Οι προτεραιότητες του έργου του οργανισμού επικεντρώθηκαν στη συλλογή και 

ανάλυση δευτερευόντων δεδομένων, στην έρευνα, στην επικοινωνία και τις δρα-

στηριότητες συνεργασίας, με στόχο την υποστήριξη της ΕΕ στην ανάπτυξη πολιτι-

κών και πρακτικών κατά του ρατσισμού. Στις 15 Φεβρουαρίου 2007, το Συμβούλιο 

εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/07 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οργανισμός τέθηκε σε λειτουργία την 1η 

Μαρτίου 2007. Η σύστασή του αντικατοπτρίζει την αύξηση της ευαισθητοποίησης 

των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με τη σημασία της συλλογής αξιόπιστων 

δεδομένων, της διενέργειας αξιόπιστων συγκριτικών αναλύσεων και της διεξαγωγής 

διεθνικών ερευνών που αφορούν ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων για τη διαμόρ-

φωση πολιτικών και μέτρων που θα βασίζονται σε στοιχεία. Η επέκταση του ερευνη-

τικού έργου του οργανισμού, πέρα από το ζήτημα του ρατσισμού και της σχετικής 

μισαλλοδοξίας, θα παράσχει στην ΕΕ νέες και συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά 

με κρίσιμα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Ο μετασχηματισμός του EUMC σε Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει επίσης μια ευκαιρία απολογισμού και αξιοποί-

ησης των προηγούμενων δραστηριοτήτων, των οποίων η συμβολή το 2007 ήταν 

σημαντική όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής κατά του ρατσισμού. Ο οργανισμός 

συνέβαλε στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα υφιστάμενα φαινό-

μενα ρατσισμού και ξενοφοβίας στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εκθέσεις του έδωσαν 

τη δυνατότητα για μια σύγκριση της κατάστασης μεταξύ των χωρών της ΕΕ και 

αποκάλυψαν πολυετείς τάσεις εντός αυτών. Τα συμπεράσματα και οι γνώμες που 

προέκυψαν από αυτές τις εκθέσεις τροφοδότησαν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής 

της ΕΕ και συνέβαλαν στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβου-

C
op

yr
ig

h
t:

 F
R

A
/W

ol
fg

a
n

g 
V

og
lh

u
be

r

Anastasia Crickley

Πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου του FRA

Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος

Ασκών χρέη διευθυντού του FRA

Πρόλογος



- 4 -

FRA — Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

λίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κοινωνία των πολιτών είχε τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσει τα πορίσματα των εκθέσεων για να επισημάνει τις υφιστάμενες 

ανισότητες και να ενθαρρύνει τη δράση των ενδιαφερόμενων φορέων. 

Ωστόσο, το έργο του οργανισμού επικεντρώνεται επίσης σε θετικές εξε-

λίξεις και επισημαίνει πρακτικές λύσεις σε πολλά από τα ζητήματα τα οποία ορι-

σμένοι θεωρούν δυσεπίλυτα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός επεδίωξε να δείξει 

στους φορείς χάραξης πολιτικής στην ΕΕ ότι οι πολιτικές και τα μέτρα μη διακριτι-

κής μεταχείρισης δεν είναι απλώς επιθυμητά και απαιτούμενα από τις οδηγίες της 

ΕΕ, αλλά και ότι είναι εφαρμόσιμα και έχουν πρακτικά οφέλη για την κοινωνία στο 

σύνολό της. 

Η βασική μελλοντική πρόκληση της Ευρώπης είναι η προαγωγή μιας συμ-

μετοχικής κοινωνίας που να βασίζεται στο σεβασμό απέναντι στην πολυμορφία, 

στην ισότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι στα πλαίσια 

της νέας εντολής του ο οργανισμός θα συνεχίσει το έργο τού EUMC και θα ενισχύ-

σει την υποστήριξή του για μια Ευρώπη που θα μοιραζόμαστε όλοι με ισότητα και 

υπερηφάνεια. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το διοικητικό συμβούλιο και το προσω-

πικό τού EUMC για την υποστήριξή τους, την αφοσίωσή τους και τη σημαντική 

εργασία που διεκπεραίωσαν.

Anastasia Crickley

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Kωνσταντίνος Μανωλόπουλος 

Ασκών χρέη διευθυντού του FRA
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Τι είναι ο FRA και πώς λειτουργεί

Τι είναι ο FRA 
και πώς λειτουργεί
Η ίδρυση του οργανισμού

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) (1) είναι 

ένας από τους οργανισμούς της ΕΕ που ιδρύθηκαν για να ενισχύσουν τα θεσμικά 

όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι 

εν λόγω οργανισμοί αποτελούν την ικανοποίηση της επιθυμίας για γεωγραφική 

αποκέντρωση και της ανάγκης εκτέλεσης νέων νομικών, τεχνικών ή/και επιστημο-

νικών καθηκόντων.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθε-

ριών αποτελεί κοινή αξία όλων των χωρών της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρά-

γραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η Ένωση σέβεται τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που υπογράφηκε 

στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950, και όπως προκύπτουν από τις κοινές συνταγματι-

κές παραδόσεις των κρατών μελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.» 

Συνεπώς τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν θεμέλιο λίθο της ΕΕ. Η 

προστασία και προαγωγή τους συνιστά βασικό στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-

σης. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία για τη διαφύλαξη των εν λόγω δικαιωμάτων. Ένα 

από τα γνωστότερα είναι ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ανακηρύ-

χθηκε από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τον Δεκέμβριο του 2000, ο 

οποίος επιβεβαιώνει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές συνταγμα-

τικές παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών καθώς και από τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινο-

τήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο χάρτης 

δηλώνει ότι οι λαοί της Ευρώπης αποφάσισαν να μοιραστούν ένα ειρηνικό μέλλον 

θεμελιωμένο σε κοινές αξίες στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης «η οποία εδρά-

ζεται στις αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της 

ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης˙ ερείδεται στις αρχές της δημοκρα-

τίας και του κράτους δικαίου».

Τον Δεκέμβριο του 2003 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να διευρύ-

νει την εντολή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και 

Ξενοφοβίας για να το μετατρέψει σε Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η εν 

λόγω απόφαση έθεσε τέλος σε έναν μακροσκελή διάλογο, στα πλαίσια του οποίου 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν εκφράσει σαφώς την υποστήριξή τους για τη 

σύσταση ενός τέτοιου οργανισμού. Τον Ιούνιο του 1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της Κολονίας πρότεινε να εξεταστεί η ανάγκη για έναν οργανισμό για τα θεμελι-

(1) Ο FRA ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, (ΕE L 53 

της 22.2.2007, σ. 1), εφεξής αναφερόμενος ως «ο κανονισμός».
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ώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία, μια ιδέα που υποστηρίχθηκε από το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο. Μετά από ευρεία δημόσια διαβούλευση (2), η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή εξέδωσε μια πρόταση σχετικά με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

τον Ιούλιο του 2005. Τελικά το Συμβούλιο εξέδωσε στις 15 Φεβρουαρίου 2007 τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμά-

των της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βιέννη της Αυστρίας. Τα εγκαίνια του οργανισμού 

έλαβαν χώρα την 1η Μαρτίου του 2007 στη Βιέννη με τη συμμετοχή του προέδρου 

και του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του καγκελάριου και του υπουρ-

γού εξωτερικών της Αυστρίας, του γερμανού υπουργού δικαιοσύνης και του γενικού 

γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso δήλωσε: «Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση του σεβα-

σμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Με την ίδρυση του Οργανισμού Θεμε-

λιωδών Δικαιωμάτων κάνουμε ένα βήμα μπροστά στην προσπάθεια να αποκτήσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση την εμπειρία και τη γνώση που χρειάζεται ώστε να καταπολεμή-

σει επιτυχώς τις διακρίσεις. Όταν ο οργανισμός θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, 

πιστεύω ότι θα αποτελέσει πολύτιμο πόρο τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα 

άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Αντιλαμβάνομαι τον οργανισμό ως συμπληρωματική 

και όχι ως ανταγωνιστική συνιστώσα του έργου που επιτελούν άλλοι φορείς.»

Ο αντιπρόεδρος κ. Frattini χαιρέτισε επίσης θερμά τη δημιουργία του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: «Πρέπει να ενισχύσουμε τα θεμελιώδη 

δικαιώματα προκειμένου να διαμορφώσουμε μια Ευρώπη για την οποία θα μπορούμε 

να είμαστε όλοι υπερήφανοι. Μια Ευρώπη έντονα πολύμορφη, όπου οι άνθρωποι 

είναι ενταγμένοι στην κοινωνία και ζουν πλάι πλάι και όπου οι ανισότητες λόγω 

φύλου, φυλετικής καταγωγής ή άλλων προσωπικών ιδιοτήτων έχουν ξεπεραστεί. 

Η υποστήριξη των ευρωπαίων πολιτών είναι δεδομένη, αφού μια πρόσφατη έρευνα 

έδειξε ότι σε ποσοστό 73 % θέλουν να λαμβάνονται περισσότερες αποφάσεις σε 

επίπεδο ΕΕ για θέματα που άπτονται της ενίσχυσης και της προστασίας των θεμε-

λιωδών δικαιωμάτων. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα αποτελεί έναν 

από τους βασικούς συντελεστές που θα κάνουν αυτό το έργο ευκολότερο.»

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αντικαθιστά και συνεχίζει το 

έργο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενο-

φοβίας. Διευρύνοντας το έργο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, ο Οργανισμός 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα επιτελεί τρεις βασικές λειτουργίες: θα συλλέγει πλη-

ροφορίες και δεδομένα˙ θα παρέχει συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 

μέλη˙ και θα προάγει το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

Στη διάρκεια του 2007, ο οργανισμός προετοιμάστηκε για τον διευρυ-

μένο ρόλο του και στις αρχές του 2008 το Συμβούλιο εξέδωσε ένα πολυετές πλαί-

(2) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη δημόσια διαβούλευση μέσω μιας ανακοίνωσης στις 25 Οκτωβρίου 2004. 

Στις 25 Ιανουαρίου 2005 η Επιτροπή επέκτεινε περαιτέρω τη δημόσια διαβούλευση μέσω δημόσιας ακρόασης 

με εναρκτήριους ομιλητές τον Franco Frattini, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Luc Frieden, 

υπουργό δικαιοσύνης του Λουξεμβούργου, και τον Jean-Louis Bourlanges, πρόεδρο της επιτροπής πολιτικών 

ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Τι είναι ο FRA και πώς λειτουργεί

σιο στο οποίο ορίζονται επακριβώς οι τομείς των δραστηριοτήτων του οργανισμού 

για την περίοδο 2007–2012, ενώ το διοικητικό συμβούλιο επέλεξε τον διευθυντή 

του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια του 2007, και ενώ το πολυετές πλαίσιο δεν είχε 

ακόμη τεθεί σε ισχύ, ο οργανισμός επικέντρωσε το έργο του στην καταπολέμηση 

του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και συναφών μορφών μισαλλοδοξίας ενώ προετοι-

μαζόταν για τον διευρυμένο ρόλο του και ξεκινούσε έρευνες στους τομείς των δια-

κρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και των δικαιωμάτων του παιδιού, 

ανταποκρινόμενος σε συγκεκριμένα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ζητήματα αυτά αναλύονται περαιτέρω στο κεφά-

λαιο που αφορά το ερευνητικό έργο.

Ο ρόλος του οργανισμού

Στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει στα συναφή θεσμικά όργανα και 

τις αρχές της Κοινότητας και των κρατών μελών τη συνδρομή και τις συμβουλές 

εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την εφαρμογή του 

κοινοτικού δικαίου, και να τα βοηθήσει κατά τη λήψη μέτρων και τη διαμόρφωση 

των κατάλληλων δράσεων. Προκειμένου να επιτύχει το στόχο του, ο οργανισμός θα 

αναπτύξει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τα εξής βασικά καθήκοντα:

Συλλογή, ανάλυση και διάδοση αντικειμενικών και αξιόπιστων δεδομένων• ˙

ανάπτυξη της σύγκρισης και αξιοπιστίας των δεδομένων μέσω νέων μεθόδων και • 

προτύπων˙

πραγματοποίηση και προώθηση ερευνών και μελετών στον τομέα των θεμελιω-• 

δών δικαιωμάτων˙

διατύπωση και δημοσίευση συμπερασμάτων και γνωμών επί ειδικών θεμάτων, • 

είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής˙

προώθηση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών.• 

Τα καθήκοντα του οργανισμού εκτελούνται βάσει του ετήσιου προγράμ-

ματος εργασίας του, το οποίο συντάσσεται βάσει του πενταετούς πλαισίου που ενέ-

κρινε το Συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 28 

Φεβρουαρίου 2008. Σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό, ο οργανισμός πρέπει να 

εξακολουθήσει να καλύπτει τα φαινόμενα ρατσισμού, ξενοφοβίας και αντισημιτι-

σμού ως ουσιαστικά στοιχεία για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Ο FRA συνεργάζεται στενά με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς 

που λειτουργούν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα ενισχύσει 

περαιτέρω τη συνεργασία του με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Επιπλέον, ο FRA θα 

αναπτύξει ενεργές σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών μέσω της δημιουργίας μιας 

πλατφόρμας θεμελιωδών δικαιωμάτων.
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Ο οργανισμός αποτελείται από τέσσερις φορείς:

Τον διευθυντή, που είναι αρμόδιος για τα θέματα τρέχουσας διαχείρισης του • 

οργανισμού, καθώς και για την κατάρτιση και την υλοποίηση του ετήσιου προ-

γράμματος εργασίας˙

το διοικητικό συμβούλιο, που είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική και απο-• 

δοτική λειτουργία του οργανισμού, καθώς και για την κατάρτιση του σχεδίου 

προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος εργασίας και για την παρακο-

λούθηση της υλοποίησής τους˙

το εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο παρέχει υποστήριξη στο διοικητικό συμβού-• 

λιο˙

την επιστημονική επιτροπή που είναι αρμόδια για την επιστημονική πλευρά του • 

έργου του οργανισμού.

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του FRA καλύπτει την ΕΕ και τα 

27 κράτη μέλη της. Επιπλέον, ενδέχεται να είναι ανοικτός στη συμμετοχή των υπο-

ψήφιων χωρών ως παρατηρητών, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου συμβουλίου 

σύνδεσης με την οποία καθορίζεται η ιδιαίτερη φύση, η έκταση και ο τρόπος συμ-

μετοχής τους στο έργο του οργανισμού. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα 

ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει από χώρα με 

την οποία έχει συναφθεί συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης να συμμετάσχει 

στον οργανισμό με το καθεστώς του παρατηρητή.
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Έρευνα και συλλογή 
δευτερευόντων δεδομένων 

Στο παρελθόν το επίκεντρο του έργου του οργανισμού, όπως και του 

EUMC, ήταν ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Μετά το μετασχηματισμό του EUMC σε 

FRA το 2007, το επίκεντρό του σταδιακά διευρύνθηκε για να καλύψει άλλα ζητή-

ματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα κατόπιν αιτημάτων του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ένα από τα βασικά καθήκοντα του οργανισμού είναι η συλλογή δεδομέ-

νων και πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη συγκριτικών ανα-

λύσεων που θα ενισχύσουν την κατανόηση των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφο-

βίας και των συναφών μορφών μισαλλοδοξίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 

ο οργανισμός προσπαθεί κυρίως να βελτιώσει την ποσότητα και την ποιότητα των 

διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 

στηρίξει την ενημερωμένη και αποτελεσματικότερη χάραξη πολιτικής βάσει στοι-

χείων. Αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες αποτελούν τη βάση μεγάλου μέρους 

της συγκριτικής του έρευνας και ανάλυσης. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του 

οργανισμού εμπλουτίζουν τη δεξαμενή δεδομένων που είναι διαθέσιμη σε διεθνές 

επίπεδο καθώς και σε οργανισμούς εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο οργανισμός έχει αναπτύξει ένα σώμα γνώσης βάσει δεδομένων και 

πληροφοριών που δεν ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως 

επισημαίνεται στα άλλα κεφάλαια της έκθεσης, τα δεδομένα, οι πληροφορίες και οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από το EUMC για τη συλλογή τους έχουν επηρεάσει 

τον τρόπο συλλογής δεδομένων άλλων διεθνών οργανισμών και έχουν συμβάλει στη 

διαμόρφωση προτύπων συλλογής δεδομένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο FRA 

συνέχισε να εργάζεται για τη βελτίωση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με 

τη συλλογή δεδομένων και την αναγνώριση των ωφελειών που προκύπτουν από τα 

ανωτέρω για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Όπως επισημαίνεται και από τις 

κατωτέρω πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2007 ο FRA δραστηριοποιήθηκε 

στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εθνοτικές διακρίσεις στα πεδία της απα-

σχόλησης, της εκπαίδευσης και της στέγασης παρακολουθώντας τις εξελίξεις στη 

νομοθεσία και παρέχοντας επισκόπηση της κατάστασης που αφορά τα ρατσιστικά 

εγκλήματα και τη βία. Το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης συμπεριλήφθηκε 

στη συλλογή δεδομένων ως νέος θεματικός τομέας το 2007. Όλα αυτά μαζί παρεί-

χαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολύτιμη συγκριτική επισκόπηση και ανάλυση της 

κατάστασης.

Ο κανονισμός του οργανισμού ορίζει ότι τα δευτερεύοντα δεδομένα 

που συλλέγονται πρέπει να είναι «αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα». Ο 

όρος «αντικειμενικά» σημαίνει ότι οι πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται κατά 

το δυνατόν με αυστηρά επιστημονικό τρόπο, σύμφωνα με τους χρηστούς κανό-

νες της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών. Ο όρος «αξιόπιστα» μπορεί να 

έχει περισσότερες από μία ερμηνείες. Για παράδειγμα, μια ερμηνεία αφορά την πιο 

«καθημερινή» χρήση του, ενώ μια άλλη έχει πιο συγκεκριμένη σημασία στη μεθο-
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δολογία των κοινωνικών επιστημών. Η χρήση του όρου με βάση την κοινή λογική 

κρίνει τα δεδομένα ως «αξιόπιστα» εάν είναι ακριβή και δεν παρουσιάζουν παρα-

πλανητική εικόνα σχετικά με αυτό που αποπειρώνται να περιγράψουν. Ωστόσο, στη 

βιβλιογραφία της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών, η έννοια της «αξιοπι-

στίας» στην έρευνα σχετίζεται με την ιδέα της «επαναληψιμότητας», δηλαδή με την 

παραδοχή ότι εάν μια έρευνα επαναληφθεί υπό τις ίδιες συνθήκες σε οποιοδήποτε 

παρόμοιο δείγμα ερωτηθέντων, θα παραγάγει παρόμοια αποτελέσματα. Ο οργανι-

σμός εύλογα στοχεύει στη συλλογή δεδομένων που είναι αξιόπιστα βάσει και των 

δύο αυτών ορισμών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δευτερεύοντα δεδομένα 

που συλλέγονται παρουσιάζουν μια ακριβή εικόνα της κατάστασης που περιγρά-

φουν, παρέχονται ακριβείς και κοινές κατευθυντήριες γραμμές στους αναδόχους 

του οργανισμού οι οποίες τους καθοδηγούν στη συλλογή του είδους των δεδομένων 

που απαιτούνται και παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες που θα δώσουν στον 

οργανισμό τη δυνατότητα να αξιολογήσει την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την 

επάρκειά τους. Οι κατευθυντήριες γραμμές συζητούνται διεξοδικά με τους αναδό-

χους κατά τη διάρκεια συναντήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές συνό-

δους. Επιπλέον, η ακρίβεια και η ποιότητα των δευτερευόντων δεδομένων ελέγχε-

ται και επαληθεύεται προσεκτικά από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, και αν δεν 

υπάρχει αυτή η δυνατότητα, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένες 

γνώσεις. 

Ο όρος «συγκρίσιμα» είναι πιο προβληματικός από τους δύο προηγού-

μενους. Το πρόβλημα είναι ότι οι μονάδες μεταξύ των οποίων πραγματοποιούνται 

συγκρίσεις είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο οργανισμός έχει παραγάγει μεγάλο όγκο 

δεδομένων σχετικά με τα κράτη μέλη, τα οποία είναι συγκρίσιμα από την άποψη 

της περιγραφής, της ανάλυσης και του σχολιασμού των ομοιοτήτων και των διαφο-

ρών ως προς την εμφάνιση περιστατικών, τη χάραξη πολιτικών και ούτω καθεξής 

μεταξύ των κρατών μελών. Εντούτοις, αυτές οι πληροφορίες σπανίως είναι άμεσα 

συγκρίσιμες, καθώς τα δεδομένα συλλέγονται χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθο-

δολογίες και βάσει διαφορετικών νομικών ορισμών. Οι εκθέσεις του οργανισμού 

έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη σύγκλι-

σης μεταξύ των διοικητικών διαδικασιών των κρατών μελών, των μεθόδων συλλογής 

δεδομένων και των ορισμών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη μέλη, ούτως 

ώστε τα δεδομένα που παράγονται με επίσημο τρόπο να καταστούν περισσότερο 

συγκρίσιμα από αυτές τις απόψεις. Τα μηνύματα αυτά διαδίδονται κάθε χρόνο σε 

συνόδους εργασίας και διασκέψεις σε όλη την ΕΕ, καθώς και στα πλαίσια τακτικών 

συναντήσεων με κυβερνητικούς υπαλλήλους των κρατών μελών και κοινοβουλευ-

τικών παρουσιάσεων.

Πιο άμεσα, στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ο οργανισμός το 2007 

εξακολούθησε τη στενή του συνεργασία με υπηρεσίες όπως η Eurostat και η ομάδα 

εργασίας της Επιτροπής σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για τη μέτρηση της έκτα-

σης και των επιπτώσεων των διακρίσεων. Ένα από τα επιτεύγματα της εν λόγω ομά-

δας ήταν η παραγωγή του «ευρωπαϊκού εγχειριδίου περί δεδομένων ισότητας», το 

οποίο δημοσιεύθηκε το 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκανε εκτενή χρήση 

της εμπειρίας συλλογής δεδομένων του FRA για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση 

των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με την ανάγκη για καλύτερα δεδομένα.
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Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε συγκρίσιμα στατιστικά 

δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, ο οργανισμός άρχισε σταδιακά να σχεδιάζει και να 

υλοποιεί ολοένα και περισσότερα φιλόδοξα ερευνητικά έργα τα οποία περιλαμβά-

νουν και την πτυχή της συγκρισιμότητας, ανάλογα με τις δυνατότητες από άποψη 

ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων. Η έρευνα μπορεί να συμπληρώσει τις 

επίσημες στατιστικές και να υπερβεί πολλά από τα προβλήματα που περιγράφηκαν 

ανωτέρω. Τα ερευνητικά έργα μπορεί να είναι σχεδιασμένα για να συμπεριλάβουν 

ευαίσθητες κατηγορίες, όπως είναι «η φυλή» ή η εθνοτική και η εθνική καταγωγή, 

οι οποίες συχνά είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και να χρησιμοποιηθούν στις 

υπάρχουσες στατιστικές. Μέσω της έρευνας είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η σημα-

σία μεταβλητών που δεν εμφανίζονται σε επίσημες στατιστικές και να παραχθεί μια 

σειρά διαφόρων ειδών δεδομένων σχετικά με τις διακρίσεις, τις ποικίλες εκδηλώσεις 

τους και τα σημεία εμφάνισής τους.

Τα ερευνητικά έργα του οργανισμού χρησιμοποιούν κοινή επιστημονική 

μεθοδολογία, η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη, για την παραγωγή πρω-

τογενών και άμεσα συγκρίσιμων δεδομένων. Παραδείγματα αυτού του είδους έρευ-

νας περιλαμβάνουν τη μελέτη των συμπεριφορών των πλειονοτήτων απέναντι στις 

μειονότητες, τη μελέτη των εμπειριών των μειονοτήτων όσον αφορά περιστατικά 

ρατσισμού και διακρίσεων, και την έρευνα μεγάλης κλίμακας σχετικά με τις εμπει-

ρίες και τις συμπεριφορές των μεταναστών και των μειονοτήτων απέναντι στις δια-

κρίσεις και τη θυματοποίηση. 

Συλλογή δεδομένων σε εθνικό επίπεδο

Από το 2000 ο οργανισμός αναθέτει σε διάφορα είδη οργανισμών στα 

κράτη μέλη τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων και πληροφοριών για να τα χρησι-

μοποιήσει ως υλικό αναφοράς για τις συγκριτικές του αναλύσεις. Οι εν λόγω οργανι-

σμοί δημιούργησαν το RAXEN, την πηγή δεδομένων και πληροφοριών του οργανι-

σμού σε εθνικό επίπεδο για ζητήματα που αφορούν το ρατσισμό και την ξενοφοβία. 

Το RAXEN αποτελείται από διαφορετικούς οργανισμούς, για παράδειγμα φορείς 

προώθησης της ισότητας, ινστιτούτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πανεπιστημιακά 

ερευνητικά κέντρα και ΜΚΟ. Το RAXEN είναι μια μοναδική και πρωτοπόρα προ-

σπάθεια συστηματικής συλλογής αξιόπιστων δευτερευόντων δεδομένων και πληρο-

φοριών από κυβερνητικές και μη κυβερνητικές πηγές βάσει κοινών κατευθυντήριων 

γραμμών. Οι εθνικοί φορείς συνεργασίας επιλέγονται μέσω διεθνούς διαδικασίας 

υποβολής προσφορών και ο οργανισμός τούς αναθέτει την παροχή δεδομένων και 

πληροφοριών με διάφορες μορφές αναφοράς ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα. 

Συνεργάζονται στενά με άλλους βασικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο για να εξασφα-

λίσουν ότι η συλλογή δεδομένων είναι ολοκληρωμένη. Ο οργανισμός συντονίζει 

και παρακολουθεί στενά το έργο και τις δραστηριότητες του RAXEN μέσω συνα-

ντήσεων, δραστηριοτήτων κατάρτισης και συχνής επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και τηλεφώνου.

Η συλλογή δεδομένων του RAXEN καλύπτει κυρίως τις εθνικές διακρί-

σεις στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και τη στέγαση. Το 2007 εισήχθησαν και οι 

εθνικές διακρίσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι εκθέσεις σε εθνικό 
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επίπεδο καλύπτουν επίσης τις εξελίξεις στη νομοθεσία καταπολέμησης των διακρί-

σεων και τα επίσημα και ανεπίσημα δεδομένα σχετικά με τη ρατσιστική βία και το 

ρατσιστικό έγκλημα με ιδιαίτερη έμφαση σε περιστατικά αντισημιτισμού και ισλα-

μοφοβίας. Επισημαίνονται επίσης οι «καλές πρακτικές» και οι θετικές πρωτοβου-

λίες της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση του 

ρατσισμού. 

Η συνεισφορά των μελών του δικτύου RAXEN στο EUMC το 2007 ήταν τακτική 

μέσω ποικίλων εργαλείων για την αναφορά πληροφοριών:

Οι εκθέσεις συλλογής δεδομένων του RAXEN, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως • 

βασικό υλικό αναφοράς για τη σύνταξη της «Έκθεσης σχετικά με το ρατσισμό 

και την ξενοφοβία στα κράτη μέλη της ΕΕ» και της ετήσιας έκθεσης για το 2008˙ 

επίσης, το υλικό αυτό χρησιμοποιείται και στη βάση δεδομένων. 

Τα δελτία RAXEN που συντάσσονταν κάθε δύο μήνες το 2007 και παρουσίαζαν • 

τις πολιτικές εξελίξεις, τις σημαντικές μελέτες και έρευνες, τα στατιστικά δεδο-

μένα, καθώς και άλλες πληροφορίες που τροφοδοτούσαν το δελτίο του FRA, ενώ 

χρησιμοποιούνταν παράλληλα και για την επικαιροποίηση της βάσης πληροφο-

ριών του EUMC. 

Στα τέλη του 2007 συντάχθηκαν δύο συμπληρωματικές εκθέσεις όσον αφορά την • 

κατάσταση σχετικά με την ξενοφοβία και τον αντιαθιγγανισμό στην Ιταλία και τη 

Ρουμανία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως υλικό αναφοράς για περαιτέρω 

έρευνα και ανάλυση. 

Βάσει των δευτερευόντων δεδομένων που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 

συστηματικά από το 2000 και με στόχο την αξιολόγηση της εξέλιξης των φαινομέ-

νων ρατσισμού και ξενοφοβίας με την πάροδο του χρόνου, καθώς και των ευρω-

παϊκών και εθνικών πολιτικών καταπολέμησής τους, ο οργανισμός συνέταξε και 

δημοσίευσε το 2007 μια έκθεση επισκόπησης σχετικά με τις «Τάσεις και εξελίξεις 

από το 1997 ώς το 2005: καταπολέμηση των εθνοτικών και ρατσιστικών διακρίσεων 

και προαγωγή της ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Η έκθεση αυτή παρέχει μια 

μοναδική και συνοπτική επισκόπηση των πολυετών τάσεων που επικρατούν στην 

καταπολέμηση του ρατσισμού στα πλαίσια της ΕΕ.

Το 2007, μετά την επέκταση της εντολής του οργανισμού για την κάλυψη 

άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και με στόχο τη βελτίωση της δυνατότητας του 

FRA να πραγματοποιεί νομικές αναλύσεις και να συλλέγει νομικά δεδομένα, περι-

λαμβανομένων στατιστικών και δικαστικών υποθέσεων, ιδρύθηκε μια ομάδα νομι-

κών εμπειρογνωμόνων, αποκαλούμενη εν συντομία Fralex (Fundamental Rights 

Agency Legal Experts — Νομικοί εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων). Η ομάδα αυτή αποτελείται από επιμέρους ομάδες σε όλα τα κράτη 

μέλη οι οποίες μπορούν να παραγάγουν νομικές εκθέσεις υψηλής ποιότητας σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως υλικό αναφοράς 

για τη συγκριτική ανάλυση του οργανισμού. Ο προσδιορισμός και η σύναψη συμβά-

σεων με τους εμπειρογνώμονες πραγματοποιήθηκε βάσει μιας πρόσκλησης υποβο-

λής προσφορών για νομικούς εμπειρογνώμονες με υψηλά προσόντα στον τομέα των 
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θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίοι θα παράσχουν 

στον οργανισμό νομικές μελέτες, εκθέσεις και σχετικά νομικά δεδομένα, όπως είναι 

οι στατιστικές και η νομολογία. 

Στα τέλη του 2007 οι νομικοί εμπειρογνώμονες άρχισαν να προετοιμά-

ζουν το έργο τους σχετικά με τις υφιστάμενες νομικές πράξεις σε επίπεδο ΕΕ και 

την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την ομοφοβία και τις διακρίσεις λόγω 

σεξουαλικού προσανατολισμού. Η νομική ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί σε ένα από 

τα μεγάλα έργα του οργανισμού που βρίσκεται υπό εξέλιξη, ήτοι μια συγκριτική 

μελέτη της κατάστασης όσον αφορά την ομοφοβία και τις διακρίσεις λόγω σεξουα-

λικού προσανατολισμού στην ΕΕ.

Συμμετοχή των υποψήφιων χωρών: το σχέδιο RAXEN_CT 

Κατά τη διάρκεια του 2006 ο οργανισμός υλοποίησε το σχέδιο RAXEN_

BR, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΔ Διεύρυνση με στόχο την ανάπτυξη της 

δυνατότητας συλλογής και αναφοράς δεδομένων των οργανώσεων της κοινωνίας 

των πολιτών στις υποψήφιες χώρες Βουλγαρία και Ρουμανία. Με αυτόν τον τρόπο, 

ο οργανισμός ήταν σε θέση να εντάξει άμεσα και πλήρως τα δύο νέα κράτη μέλη 

της ΕΕ στις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων του αναθέτοντας σε οργανώσεις 

το ρόλο του εθνικού φορέα συνεργασίας για αυτές τις δύο χώρες. 

Κατά τη διάρκεια του 2007, ο FRA ανέλαβε ένα παρόμοιο σχέδιο, το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε επίσης από τη ΓΔ Διεύρυνση. Ο στόχος του σχεδίου RAXEN_CT 

ήταν διττός: αφενός να βελτιώσει την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία των τοπι-

κών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Κροατία και την Τουρκία σε 

θέματα συλλογής και αναφοράς δεδομένων σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφο-

βία και τις συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας, και αφετέρου να βελτιώσει μέσω εκδη-

λώσεων ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων τη δυνατότητα 

αυτών των οργανώσεων να κατανοούν σε μεγαλύτερο βάθος τις πολιτικές της ΕΕ 

σχετικά με τις φυλετικές και εθνοτικές διακρίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οργανώθη-

καν δύο σειρές εκδηλώσεων στην Κροατία και την Τουρκία στη διάρκεια του 2007. 

Η πρώτη αποτελείτο από δύο σεμινάρια που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο με επίκεντρο 

την οδηγία 2000/43/EΚ του Συμβουλίου (οδηγία για τη φυλετική ισότητα). Στόχος 

ήταν να εξοικειωθούν περισσότερο η κοινωνία των πολιτών και οι κυβερνήσεις των 

δύο χωρών με τις διατάξεις της οδηγίας και να τους δοθεί η δυνατότητα να επωφε-

ληθούν από τις εμπειρίες άλλων χωρών που ασχολήθηκαν με τη μεταφορά και την 

εφαρμογή αυτού του μέρους της νομοθεσίας της ΕΕ. Η δεύτερη σειρά σεμιναρίων 

επικεντρώθηκε στη συλλογή δεδομένων στον τομέα του ρατσισμού και της ξενοφο-

βίας. Αυτά τα σεμινάρια είχαν ως στόχο την υποστήριξη της ικανότητας των τοπι-

κών φορέων (π.χ. υπουργείων, ερευνητικών κέντρων, ΜΚΟ) να συλλέγουν δεδομένα 

και να παρακολουθούν τις διακρίσεις και τις επιπτώσεις τους σε κοινωνικό, πολιτικό 

και θεσμικό επίπεδο. Οι εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία 

με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και 

συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό βασικών δημόσιων υπαλλήλων και άλλων ενδιαφε-

ρομένων, και ιδιαίτερα φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Τα πρακτικά, καθώς και 

πολλά σημαντικά έγγραφα, δημοσιεύθηκαν στα αγγλικά και τις εθνικές γλώσσες.
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Η συμμετοχή των υποψήφιων χωρών στο έργο του οργανισμού στο μέλ-

λον και οι διάφορες μορφές που ενδέχεται να λάβει αυτή θα καθοριστούν κατόπιν 

απόφασης του αρμόδιου συμβουλίου σύνδεσης. Η προετοιμασία της απόφασης βρί-

σκεται σε εξέλιξη.

Διεξαγωγή έρευνας και βελτίωση της συγκρισιμότητας 
των δεδομένων

Η συλλογή δευτερευόντων δεδομένων αναδεικνύει συνεχώς τις ελλείψεις 

σε συγκρίσιμα δεδομένα. Με στόχο τη βελτίωση της συγκρισιμότητας και την ανά-

πτυξη νέων πηγών δεδομένων, ο οργανισμός εγκαινίασε το 2007 μια σειρά ερευ-

νητικών έργων που θα παράσχουν πρωτογενή και συγκρίσιμα αυθεντικά δεδομένα 

σχετικά με το ρατσισμό και τις διακρίσεις. 

Το 2007 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πιλοτικό έργο που υλοποιήθηκε σε 

έξι κράτη μέλη και αφορούσε τις εμπειρίες θυμάτων αξιόποινων πράξεων που προ-

έρχονταν από επιλεγμένες ομάδες μεταναστών και εθνοτικές μειονότητες. Βάσει 

των συμπερασμάτων που άντλησε από αυτό το πιλοτικό έργο, ο οργανισμός ξεκί-

νησε στα τέλη του 2007 μια έρευνα μεγάλης κλίμακας σχετικά με τις διακρίσεις και 

τη θυματοποίηση μέσω της μελέτης εμπειριών και συμπεριφορών των μεταναστών 

και άλλων μειονοτήτων. Στόχος αυτού του έργου είναι να αποτυπώσει τις εμπει-

ρίες των «ευάλωτων κοινοτήτων» σχετικά με τη θυματοποίηση, περιλαμβανομένων 

τυχόν περιστατικών που υποκινούνται από «φυλετικά», εθνικά ή θρησκευτικά κίνη-

τρα. Η αντικειμενικότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα είναι τα τρία βασικά 

στοιχεία της έρευνας, η οποία ακολουθεί τη μεθοδολογία που ανέπτυξε το 1989 η 

διεθνής επιθεώρηση για τα θύματα εγκλημάτων (ICVS) των Ηνωμένων Εθνών. Ένας 

από τους βασικούς στόχους της έρευνας είναι να προσπαθήσει κατά το δυνατόν να 

διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματά της είναι δυνατόν να συγκριθούν με αποτελέ-

σματα υπαρχουσών ερευνών που διεξήχθησαν σε πλειονοτικούς (μη μειονοτικούς) 

πληθυσμούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δώσουν τη δυνατότητα να πραγ-

ματοποιηθούν συγκρίσεις μεταξύ των πορισμάτων που αφορούν διαφορετικές μει-

ονοτικές ομάδες σε διαφορετικά κράτη μέλη, αλλά η σύγκριση με τον πλειονοτικό 

πληθυσμό είναι εξίσου χρήσιμη, ώστε οι απαντήσεις των μειονοτήτων να μην είναι 

μεμονωμένες. Μέσω αυτής της σύγκρισης θα καταστεί δυνατό να εντοπιστούν εντυ-

πωσιακές ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των απαντήσεων των πλειονοτικών και 

των μειονοτικών πληθυσμών των κρατών μελών, και κατά συνέπεια να επισημαν-

θούν τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση από τις πολιτικές αντιμετώπισης 

σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2008 και θα 

καλύπτει πλήθος ζητημάτων στα οποία περιλαμβάνεται η ευαισθητοποίηση σχε-

τικά με τα δικαιώματα (ειδικά σχετικά με την οδηγία για τη φυλετική ισότητα), οι 

εμπειρίες και τα περιστατικά διακρίσεων, ο προβληματισμός σχετικά με το έγκλημα 

γενικότερα και με τα βίαια εγκλήματα και την παρενόχληση ειδικότερα, οι εμπειρίες 

εγκλημάτων και οι λεπτομέρειες σχετικά με περιστατικά, καθώς και οι εμπειρίες 

σχετικά με την επιβολή του νόμου.
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Τον Ιούνιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τον οργα-

νισμό (3) να αναπτύξει μια συγκριτική έκθεση της κατάστασης όσον αφορά την 

ομοφοβία και τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στην ΕΕ. Στό-

χος αυτής της έκθεσης είναι να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εξέταση 

της ανάγκης για μια οδηγία που να καλύπτει όλους τους λόγους διακρίσεων που 

παρατίθενται στο άρθρο 13 της συνθήκης ΕΚ σε όλους τους τομείς που αναφέρο-

νται στην οδηγία 2000/43/EΚ για τη φυλετική ισότητα, ήτοι εκπαίδευση, κοινωνική 

ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Επι-

πλέον, η εν λόγω έκθεση θα συνεισφέρει σημαντικά στην αξιολόγηση επιπτώσεων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη διερεύνηση της πιθανότητας να ξεκινή-

σουν συζητήσεις σχετικά με ένα σχέδιο οδηγίας που θα περιλαμβάνει τους ανωτέρω 

τομείς. Το έργο περιλαμβάνει τη συλλογή επίσημων και ανεπίσημων δεδομένων σε 

εθνικό επίπεδο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και συγκριτική ανάλυση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η οποία καλύπτει όλα τα προηγούμενα έτη, καθώς τα στοιχεία αυτά είναι 

απαραίτητα για την εις βάθος κατανόηση των ζητημάτων που αφορά. Επίσης, εξε-

τάζει συγκριτικά τις σχετικές υφιστάμενες νομικές πράξεις, τα νομικά δεδομένα και 

τη νομολογία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα αποτελέσματα 

της σύγκρισης θα δημοσιευθούν ξεχωριστά. Η τελική έκθεση θα συγκεντρώσει τα 

διαθέσιμα δεδομένα και τις πληροφορίες σε ένα έγγραφο προσανατολισμένο στην 

πολιτική, το οποίο επίσης θα επισημαίνει τα θετικά μέτρα και τις πρωτοβουλίες των 

δημόσιων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών.

Βάσει αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οργανισμός εγκαινίασε και 

μια μελέτη των δεικτών για τη μέτρηση της εφαρμογής, της προστασίας, του σεβα-

σμού και της προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

εν λόγω έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας σειράς δεικτών για την τακτική αξιο-

λόγηση του τρόπου εφαρμογής, προστασίας, σεβασμού και προώθησης των δικαι-

ωμάτων του παιδιού στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ανάπτυξη αυτών των δεικτών θα 

βασιστεί στην επισκόπηση των διαθέσιμων πηγών, σε δομημένες διαβουλεύσεις με 

εμπειρογνώμονες και με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και σε μια αξιο-

λόγηση των διαθέσιμων δεδομένων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο από 

άποψη συγκρισιμότητας, ελλείψεων και άλλων ζητημάτων.

Στα πλαίσια της εντολής του σχετικά με το ρατσισμό και την ξενοφοβία, 

ο οργανισμός εγκαινίασε το 2007 τρία έργα, τα οποία επίσης πρόκειται να ολο-

κληρωθούν και να δημοσιευθούν το 2008. Το πρώτο έργο με τίτλο «Ρατσισμός 

και κοινωνική περιθωριοποίηση: ενδεχόμενοι τρόποι βίαιης ριζοσπαστικοποίη-

σης» ερευνά τους ενδεχόμενους τρόπους βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μέσω ερευ-

νών συμπεριφοράς, με επίκεντρο τη μουσουλμανική νεολαία σε επιλεγμένα κράτη 

μέλη. Το έργο αυτό εξετάζει τη σχέση μεταξύ των ρατσιστικών διακρίσεων και της 

κακομεταχείρισης, της κοινωνικής περιθωριοποίησης και της ανάπτυξης συμπερι-

φορών που ρέπουν προς τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση σε αυτό το τμήμα του πλη-

θυσμού. Πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι γ και δ και το άρθρο 5, παράγραφος 3 του Κανονισμού, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον οργανισμό, εφόσον το επι-

τρέπουν οι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι του, να πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες και μελέτες, 

καθώς και να δημοσιεύει συμπεράσματα και γνώμες επί θεματικών τομέων που δεν καλύπτονται από το πολυ-

ετές πλαίσιο εργασίας. 
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στόχο να συμπληρώσει την ποιοτική του μελέτη βάσει συνεντεύξεων σχετικά με 

τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Αντιμετωπίζει ορισμένες από τις τρέχουσες ελλεί-

ψεις που αφορούν τις αλληλοσυσχετιζόμενες πλευρές των εμπειριών των νέων όσον 

αφορά το ρατσισμό και τις διακρίσεις, την περιθωριοποίηση, τον κοινωνικό απο-

κλεισμό και την αποξένωση, οι οποίες αποτελούν συμπεριφορές που υποστηρίζουν 

τη χρήση βίας. Το δεύτερο έργο «Combating ethnic profi ling practices: good 

practice guide» (Καταπολέμηση των πρακτικών εθνοτικού χαρακτηρισμού: οδη-

γός καλής πρακτικής), εξετάζει και επισημαίνει τις θετικές πρωτοβουλίες, ιδιαί-

τερα όσες αφορούν συνεργασίες μεταξύ πολλών οργανισμών, οι οποίες συμβάλλουν 

στην καταπολέμηση του ρατσισμού, την υποστήριξη των θυμάτων και τη βελτίωση 

των σχέσεων των κοινοτήτων με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Το έργο στοχεύει 

επίσης να συμβάλει στις προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας σε επίπεδο 

ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης, του συνοριακού και του τελωνειακού ελέγχου. 

Επιπλέον, το έργο θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για την ενίσχυση μιας διάστα-

σης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πρωτοβουλίες κατάρτισης για την επιβολή του 

νόμου, και ιδιαίτερα τις προσπάθειες του Frontex και της ΕΑΑ για την παροχή της 

κατάλληλης κατάρτισης στους αστυνομικούς υπαλλήλους και όσον αφορά την ανά-

πτυξη δημοκρατικών διασφαλίσεων σε μια πολυεθνική και πολύμορφη ευρωπαϊκή 

κοινωνία. Τέλος, το «Pilot media project» (Πιλοτικό έργο για τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης) συνιστά μια ακόμη προσπάθεια για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας 

των δεδομένων. Θα ερευνήσει τον τρόπο παρουσίασης των μεταναστών και των 

μειονοτήτων μέσω της ανάλυσης του περιεχομένου δείγματος έντυπων μέσων από 

επιλεγμένα κράτη μέλη και θα εξετάσει σε βάθος τον τρόπο που χειρίζονται τα μέσα 

τα ζητήματα πολυμορφίας. Προϊόν του έργου θα είναι και σχετικό υλικό κατάρτισης 

για τους δημοσιογράφους.

Συγκρισιμότητα δεδομένων

Ένας από τους στόχους του ερευνητικού έργου που πραγματοποίησε το 

EUMC είναι η βελτίωση της συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ των κρατών 

μελών. Η βούληση για βελτίωση της συγκρισιμότητας μπορεί να λειτουργήσει σε 

διαφορετικά επίπεδα. Πρώτον, οι συγκριτικές εκθέσεις (όπως αυτή που αφορά την 

κατάσταση σχετικά με την ομοφοβία και τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσα-

νατολισμού στην ΕΕ) διαδραματίζουν ρόλο στη χαρτογράφηση των διαθέσιμων 

δεδομένων στα διάφορα κράτη μέλη, στον εντοπισμό των κενών, στην επεξήγηση 

των λόγων για τους οποίους οι καταστάσεις δεν είναι συγκρίσιμες, στην άντληση 

από το διαθέσιμο περιγραφικό ποιοτικό υλικό προκειμένου να εξηγηθούν οι διαφο-

ρές μεταξύ εθνικών πλαισίων και οι επιπτώσεις αυτών των διαφορών στην τρέχουσα 

έλλειψη συγκρισιμότητας στα κράτη μέλη. 

Κατά δεύτερον, ο οργανισμός σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά έργα 

σχετικά με ποικίλες πτυχές του ρατσισμού και των διακρίσεων τα οποία περιλαμ-

βάνουν και την πτυχή της συγκρισιμότητας — με χρήση δηλαδή κοινής μεθοδολο-

γίας η οποία εφαρμόζεται στα κράτη μέλη προκειμένου να προκύψουν δεδομένα 

συγκρίσιμου χαρακτήρα για τις διακρίσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η έρευνα 

σχετικά με τις διακρίσεις και τη θυματοποίηση που εγκαινιάστηκε στα κράτη μέλη 
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Έρευνα και συλλογή δευτερευόντων δεδομένων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μελετά τις εμπειρίες και τις συμπεριφορές των 

μεταναστών και άλλων μειονοτήτων.

Τρίτον, οι εκθέσεις του οργανισμού συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την ανάγκη σύγκλισης μεταξύ των διοικητικών διαδικασιών των κρα-

τών μελών σε ό,τι αφορά τις μεθόδους συλλογής δεδομένων και τους ορισμούς που 

χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη μέλη, ώστε τα επισήμως παραγόμενα δεδο-

μένα να καταστούν εγγενώς περισσότερο συγκρίσιμα. Επίσης, ως μέρος αυτής της 

διαδικασίας, ο FRA έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με φορείς όπως η Eurostat και 

άλλες αρμόδιες ομάδες εργασίας της Επιτροπής. Το προσωπικό του οργανισμού 

εξακολουθεί να συμμετέχει σε συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας συλλογής δεδο-

μένων για τη μέτρηση της έκτασης και των συνεπειών των διακρίσεων της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής καθώς και της ομάδας αναφοράς για το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο 

περί δεδομένων ισότητας. Ένα από τα επιτεύγματα της εν λόγω ομάδας ήταν η 

παραγωγή του «ευρωπαϊκού εγχειριδίου περί δεδομένων ισότητας» (4), το οποίο 

έκανε εκτενή χρήση της εμπειρίας συλλογής δεδομένων του FRA για να αυξήσει 

την ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με την ανάγκη για 

καλύτερα δεδομένα. 

Ανάπτυξη δημόσιων πόρων τεκμηρίωσης 

Ο κανονισμός του FRA τού αναθέτει το καθήκον (5) της καταγραφής και 

διάδοσης των αποτελεσμάτων από έρευνες που του γνωστοποιούνται από κράτη 

μέλη, θεσμικά όργανα της Ένωσης καθώς και φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς 

της Κοινότητας και της Ένωσης, ερευνητικά κέντρα, εθνικούς φορείς, μη κυβερ-

νητικές οργανώσεις, τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και ιδίως από αρμόδια 

όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι δραστηριότητες τεκμηρίωσης κατά το 

2007 επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση, στην περαιτέρω ανάπτυξη και την τεχνική 

τελειοποίηση της βάσης πληροφοριών του οργανισμού˙ πρόκειται για μια μεγάλη 

βάση δεδομένων που περιέχει δεδομένα και πληροφορίες για όλα τα κράτη μέλη της 

ΕΕ σχετικά με τις εθνοτικές διακρίσεις στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και τη 

στέγαση, καθώς και τα σχετικά νομοθετικά μέσα, και παρέχει μια επισκόπηση της 

κατάστασης και των στατιστικών δεδομένων που αφορούν τη βία και το ρατσιστικό 

έγκλημα, εφόσον υπάρχουν. Η βάση πληροφοριών περιέχει επίσης μια συλλογή των 

θετικών πρωτοβουλιών (μια επιλογή έργων που στοχεύουν στην καταπολέμηση των 

διακρίσεων μέσω πρακτικών ενεργειών), καθώς και ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων 

νομολογίας (μια επιλογή σημαντικών εθνικών αποφάσεων/υποθέσεων που αφορούν 

ζητήματα νόμων που εισάγουν διακρίσεις).

(4) European Handbook on Equality Data: Why and how to build a national knowledge base on equality and 

discrimination on the grounds of racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual 

orientation (Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο περί δεδομένων ισότητας: λόγοι και τρόπος δημιουργίας μιας εθνικής βάσης 

γνώσεων σχετικά με την ισότητα και τις διακρίσεις λόγω φυλετικής και εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας και 

πεποίθησης, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού), Ευρωπαϊκή Επιτροπή/υπουργείο Εργα-

σίας της Φινλανδίας, 2007.

(5) Άρθρο 4, παράγραφος 1 του Κανονισμού. 
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Υποστήριξη των 
αποτελεσματικών πολιτικών 
κατά του ρατσισμού και 
προώθηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων 

Στο επίκεντρο του έργου του οργανισμού, όσον αφορά την παροχή πλη-

ροφοριών για την ανάπτυξη πολιτικών, εξακολούθησε το 2007 να βρίσκεται ο 

ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας. Η μετάβαση από 

έναν φορέα που αντιμετωπίζει ζητήματα ρατσισμού σε έναν φορέα που παρέχει 

συμβουλές σχετικά με ευρύτερα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πραγματο-

ποιηθεί σταδιακά. 

Ένα από τα νέα καθήκοντα του οργανισμού είναι η δημιουργία δικτύων 

και μηχανισμών συνεργασίας που θα του δώσουν τη δυνατότητα να κατευθύνει 

πιο αποτελεσματικά τη συνεισφορά του σε θέματα πολιτικών. Έλαβαν χώρα οι δύο 

πρώτες συναντήσεις της νέας ομάδας εθνικών αξιωματικών συνδέσμων. Επιπλέον, 

κατέστη απαραίτητη η διεύρυνση της συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής και η ενίσχυση των σχέσεων με τις νέες δομές του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. Στα πλαίσια της συνεργασίας του με την κοινωνία των πολιτών και των 

πρώτων συναντήσεων που πραγματοποίησε με εθνικούς οργανισμούς θεμελιωδών 

δικαιωμάτων σχετικά με τον οργανισμό (βλ. κατωτέρω στο κεφάλαιο «Δραστηριό-

τητες συνεργασίας και αύξησης της ευαισθητοποίησης»), ο FRA άρχισε να συγκε-

ντρώνει προτάσεις για το μελλοντικό έργο χάραξης πολιτικής που θα αποτελέσει 

τη βάση των θεματικών τομέων προτεραιότητας του ετήσιου προγράμματος εργα-

σίας. 

Το έργο του οργανισμού που αφορά την παροχή πληροφοριών για την 

ανάπτυξη πολιτικών απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαί-

τερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών. Η ετήσια έκθεση του οργανισμού και τα αποτελέσματα των ερευνών 

του επεσήμαναν ποικίλα ζητήματα που σχετίζονται με τις οδηγίες για τη φυλετική 

ισότητα, την κατάσταση των κοινοτήτων των Ρομά και των Travellers, τις μουσουλ-

μανικές κοινότητες, το ρατσιστικό έγκλημα και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και ζητήματα που αφορούν την πολιτισμική 

πολυμορφία και την ανάγκη για πιο συνεκτικές και συντονισμένες απαντήσεις από 

τις κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, ο οργανισμός παρακολούθησε 

αυτά τα ζητήματα στo πλαίσιo της ΕΕ.

Ο οργανισμός εξακολούθησε να συνεργάζεται με την Επιτροπή των Περι-

φερειών μέσω του δικτύου τοπικών κοινοτήτων (LCN). Το LCN είναι ένα δίκτυο 

που αποτελείται από την Επιτροπή των Περιφερειών και από υπαλλήλους χάρα-

ξης πολιτικής των πόλεων Aarhus (DK), Αμβέρσα (BE), Bradford (UK), Genk (BE), 
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Mannheim (DE), Nantes (FR), Sheffi  eld (UK), Ρότερνταμ (NL) και Τορίνο (I). Το 

2007 το LCN επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην κοινοτική συνοχή και στην αντιμετώ-

πιση των αναγκών των μουσουλμανικών κοινοτήτων.

Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οργανισμός συνέχισε τη συνεργασία 

του με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Η συνεργασία αυτή επικεντρώθηκε σε ζητή-

ματα σχετικά με τις διακρίσεις κατά των κοινοτήτων των Ρομά και των Travellers, 

το ρατσιστικό έγκλημα και την αστυνόμευση, καθώς και την ισλαμοφοβία. Η συμ-

μετοχή του οργανισμού σε συναντήσεις μεταξύ διακυβερνητικών οργανισμών εξα-

σφαλίζει το συντονισμό των δράσεων και δραστηριοτήτων που αφορούν κοινά 

ζητήματα, την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και επιδιώκει την επίτευξη πρόσθετης 

αξίας, ενώ οι δραστηριότητες αποκτούν μεγαλύτερη συνοχή τόσο από στρατηγικής 

πλευράς όσο και από πλευράς θέσπισης προτεραιοτήτων.

Η συνεισφορά του οργανισμού είναι εμφανής στις αναφορές στο έργο του 

που απαντώνται σε διάφορα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνι-

κών κυβερνήσεων, αλλά μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη 

πολιτικών στο στάδιο του σχεδιασμού. Ο αντίκτυπος του έργου του οργανισμού 

γίνεται αντιληπτός σε ευρύτερο πλαίσιο στο ρόλο της συλλογής δεδομένων ως πτυ-

χής της χάραξης πολιτικής από τις εθνικές κυβερνήσεις, στη χρήση των δεδομένων 

του οργανισμού για την επιλογή πολιτικών και στη χρήση της καλής πρακτικής και 

των πρωτοβουλιών που καθορίζονται μέσω των δραστηριοτήτων του οργανισμού 

από διάφορους φορείς για την καθοδήγηση των μέτρων και των δράσεων. 

Συνεργασία με θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη 
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ)

Ένα από τα κύρια καθήκοντα του οργανισμού αφορά την παροχή εμπει-

ρογνωμοσύνης και συμβουλών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ζητήματα που εμπίπτουν στα πλαίσια της εντολής 

του. Ο FRA συμμετείχε σε διάφορες δημόσιες ακροάσεις και συνεδριάσεις επιτρο-

πών στο ΕΚ και στη σύνταξη σχεδίων εκθέσεων. Οι εκθέσεις του EUMC/FRA ανα-

φέρονταν συχνά σε σχετικά ψηφίσματα του ΕΚ. 

Ο οργανισμός συνέταξε μια έγγραφη εισήγηση εμπειρογνωμοσύνης σε μια 

έκθεση που αποτέλεσε τη βάση ενός ψηφίσματος του ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή 

της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ). Ο FRA παρείχε στον υπεύθυνο 

εισηγητή του ΕΚ πληροφορίες σχετικά με πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση 

και τη νομολογία που αφορά την οδηγία. Το ψήφισμα του ΕΚ ανέφερε τα πορί-
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σματα του οργανισμού και καλούσε τα κράτη μέλη να συλλέξουν και να παράσχουν 

στον FRA «σχετικές και αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες» (6). 

Ο FRA παρείχε επίσης μια έγγραφη εισήγηση εμπειρογνωμοσύνης στη 

γνώμη του ΕΚ σχετικά με την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την κατα-

πολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω 

του ποινικού δικαίου. Έχοντας ως σημείο αναφοράς το έργο του οργανισμού, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε μια έκθεση με δική του πρωτοβουλία, στην οποία 

παρακινούσε το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την προτεινόμενη 

απόφαση-πλαίσιο (7). Ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στη σχετική ακρόαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν μέλος του FRA. 

Ο οργανισμός κλήθηκε να παρουσιάσει την «Έκθεση σχετικά με το ρατσι-

σμό και την ξενοφοβία στα κράτη μέλη της ΕΕ» στην επιτροπή πολιτικών ελευ-

θεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Ο FRA επεσήμανε τις τρέχουσες 

τάσεις και την πρόοδο στην καταπολέμηση του ρατσισμού. Παράλληλα, τόνισε την 

ανάγκη αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη νομοθεσία για την καταπο-

λέμηση των διακρίσεων. Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης μια ευκαιρία παρουσίασης 

των μελών του εκτελεστικού συμβουλίου του FRA στην εν λόγω επιτροπή, η οποία 

είναι ο βασικός φορέας διασύνδεσης του οργανισμού με το ΕΚ.

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο οργανισμός εξακολούθησε να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, ιδιαίτερα στους τομείς πολιτικής που αφορούν τη δικαιοσύνη, την ελευθερία 

και την ασφάλεια και τη μη διακριτική μεταχείριση. Συμμετέχει στο έργο της Επι-

τροπής σχετικά με τις κοινότητες των Ρομά και των Travellers και στην ανάπτυξη 

δεικτών και σημείων αναφοράς για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέ-

μηση των φυλετικών διακρίσεων.

Ο οργανισμός συνέταξε μια έγγραφη εισήγηση για τη λευκή βίβλο σχε-

τικά με τις εθνοτικές μειονότητες στην αγορά εργασίας, μια επείγουσα έκκληση για 

καλύτερη κοινωνική ένταξη, η οποία δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμ-

βριο του 2007. Συνέταξε επίσης μια γραπτή ενημερωτική εισήγηση σχετικά με τους 

Ρομά για την ομάδα επιτρόπων για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο οργανισμός συμ-

μετείχε σε συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους, της διυπηρεσιακής ομά-

δας για το ρατσισμό και την ξενοφοβία, της διυπηρεσιακής ομάδας για τους Ρομά, 

της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη των πολιτικών αναγκών για δεδομένα 

σχετικά με την εγκληματικότητα και την ποινική δικαιοσύνη — ΓΔ ΔΕΑ, της υποο-

(6) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 

2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώ-

πων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής [2007/2094(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/

getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0422+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL].

(7) Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιουνίου 2007 που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για την απόφαση-

πλαίσιο όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας [2007/2067(INI) http://www.

europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0285+0+DOC+XML+V0//

EL&language=EL].
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μάδας εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη των πολιτικών αναγκών για δεδομένα σχε-

τικά με την εμπορία ανθρώπων και της άτυπης ομάδας επαφής διακυβερνητικών 

οργανισμών και φορέων για ζητήματα που αφορούν τους Ρομά, τους Sinti και τους 

Travellers. Ο οργανισμός πραγματοποίησε επίσης μια συνεδρίαση διαβούλευσης 

με τον πρόεδρο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τις εθνοτικές μειονότητες που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 

Ο οργανισμός συνέχισε επίσης τη συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, από κοινού με φορείς της κοινότητας στα πλαίσια των περιφερειακών 

δραστηριοτήτων της Euromed, συμμετέχοντας σε συνεδριάσεις που αφορούν τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πολιτισμική πολυμορφία. Οι συνεδριάσεις απο-

τέλεσαν συνέχεια της διάσκεψης με θέμα «Ρατσισμός, ξενοφοβία και μέσα μαζι-

κής ενημέρωσης: προς το σεβασμό και την κατανόηση όλων των θρησκειών και 

των πολιτισμών», που οργανώθηκε από κοινού από τον οργανισμό, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και την αυστριακή κυβέρνηση τον Μάιο του 2006.

Συνεργασία με το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη 

Κάθε κράτος μέλος έχει διορίσει έναν κυβερνητικό υπάλληλο ως υπεύ-

θυνο επαφής για τον οργανισμό στο σχετικό κράτος μέλος (εθνικός αξιωματικός 

σύνδεσμος, εν συντομία NLO). Έλαβαν χώρα δύο συναντήσεις με τους NLO για να 

επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τις μορφές που θα λάβει η συνεργασία στο μέλλον. 

Μεταξύ άλλων, οι NLO δύνανται να υποβάλλουν γνώμες στον διευθυντή του οργα-

νισμού σχετικά με το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας του FRA.

Ο FRA συμμετείχε σε μια συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Συμβου-

λίου της ΕΕ για ζητήματα που αφορούν τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης 

(COSCE) τον Νοέμβριο του 2007. Ο FRA, ο διευθυντής του γραφείου των δημο-

κρατικών θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ Christian Strohal 

και ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Th omas 

Hammarberg ήταν προσκεκλημένοι της συνεδρίασης για να συζητήσουν το ενδεχό-

μενο συνεργασίας. 

Ο οργανισμός συνεργάστηκε επίσης με τις προεδρίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τις οποίες είχε αναλάβει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007 η Γερμανία και 

κατά το δεύτερο η Πορτογαλία. Παρέστη σε ορισμένες εκδηλώσεις της προεδρίας, 

όπως η σύνοδος κορυφής για την ισότητα (Ιανουάριος 2007), με την οποία εγκαι-

νιάστηκε το 2007 ως «ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους», και όπου ο FRA 

διέθετε ενημερωτικό περίπτερο.

Ο FRA δέχθηκε επίσης πρόσκληση για το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων τον Οκτώβριο του 2007.
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Συνεργασία με διακυβερνητικούς οργανισμούς

Με θεμέλιο τις σχέσεις που δημιούργησε ο EUMC, ο FRA συνέχισε να 

συνεργάζεται με διακυβερνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην 

καταπολέμηση του ρατσισμού, ιδιαίτερα με την ευρωπαϊκή επιτροπή κατά του 

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης, με το 

γραφείο των δημοκρατικών θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ 

(ODIHR) και με το γραφείο της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα (OHCHR). Παρότι οι εντολές τους διαφέρουν, οι ανωτέρω οργανισμοί 

διέπονται από τους ίδιους προβληματισμούς όσον αφορά την καταπολέμηση του 

ρατσισμού. Από το 2004 διεξάγονται περιοδικά συνεδριάσεις μεταξύ οργανισμών, 

με στόχο τον εντοπισμό συνεργειών, την αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων και 

την ανάληψη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Μια τέτοια συνεδρίαση μεταξύ 

οργανισμών έλαβε χώρα το 2007.

Οι βασικοί τομείς του έργου του FRA μεταξύ οργανισμών αφορούσαν: 

1) την ανταλλαγή πληροφοριών, 2) τη συμμετοχή των οργανισμών στις εκδηλώ-

σεις των υπολοίπων, 3) την επαλήθευση και διασταύρωση των στοιχείων του έργου 

του κάθε οργανισμού, και 4) τις κοινές δραστηριότητες, όπως είναι η σύνταξη ενός 

κοινού μηνύματος για τη διεθνή ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρί-

σεων. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η συνεργασία μεταξύ οργανισμών συνέβαλε στην 

υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών για την παροχή υποστήριξης στα κράτη όσον 

αφορά την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους και των ρατσιστικών εγκλημάτων, 

τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τους Ρομά και την εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης 

ειδικών μορφών μισαλλοδοξίας, όπως είναι ο αντισημιτισμός και η ισλαμοφοβία. 

Προώθησε επίσης τις κοινές προσπάθειες για την επισήμανση της σημασίας που 

επέχει η βελτίωση της συλλογής δεδομένων σχετικά με το ρατσιστικό έγκλημα και 

τη φυλετική ισότητα. 

Συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης 

Η σχέση του FRA με το Συμβούλιο της Ευρώπης αναπτύσσεται μέσω της 

συνεργασίας με τους φορείς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις δραστηριότη-

τες που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική ένταξη, και 

ιδιαίτερα με το γραφείο της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαι-

ώματα, την ευρωπαϊκή επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, τη 

γραμματεία της σύμβασης πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, 

το τμήμα για τους Ρομά και τους Travellers και την επιτροπή εμπειρογνωμόνων 

για τους Ρομά, τους Αθίγγανους και τους Travellers (MG-S-ROM). Επιπλέον, ο 

οργανισμός συμμετέχει σε συνεδριάσεις του ευρωπαϊκού φόρουμ για τους Ρομά και 

τους Travellers υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συνεισφορά του 

οργανισμού σε θέματα πολιτικής αφορά συστάσεις για πολιτικές και εκθέσεις που 

συντάσσονται από τους ανωτέρω φορείς.

Ο οργανισμός συμμετείχε σε μια στρατηγική συνάντηση με τον ύπατο 

αρμοστή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σκοπός της 

συνάντησης ήταν να προσδιοριστούν τα βασικά ζητήματα που αφορούν τα ανθρώ-
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πινα δικαιώματα στην Ευρώπη και να εξασφαλιστεί ότι το έργο επικεντρώνεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα με αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο. Ο οργανισμός 

εξακολουθεί να συντονίζει τις πληροφορίες και τις προτάσεις του σχετικά με πολι-

τικές με τον ύπατο αρμοστή, παρέχοντας στοιχεία που αφορούν το ρατσισμό, την 

ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία για επισκέψεις σε χώρες και 

εκθέσεις.

Ο FRA συνέχισε τη συνεργασία του με την ευρωπαϊκή επιτροπή κατά του 

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης συνεισφέροντας 

στη γενική σύσταση πολιτικής αριθ. 10 σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού 

και των φυλετικών διακρίσεων κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης και στη 

γενική σύσταση πολιτικής αριθ. 11 σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού 

και των φυλετικών διακρίσεων στην αστυνόμευση. Ο οργανισμός παρείχε δεδομένα 

και πληροφορίες στη γραμματεία της σύμβασης πλαισίου για την προστασία των 

εθνικών μειονοτήτων, και κατά τη διάρκεια του 2007 συμμετείχε ως παρατηρητής 

σε μια συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια πολυ-

πολιτισμική κοινωνία.

Συνεργασία με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 

Ο οργανισμός εξακολούθησε να συμμετάσχει στο έργο του ΟΑΣΕ σχετικά 

με την ανεκτικότητα και τη μη διάκριση. Τον Ιούνιο του 2007, ο FRA παρείχε έναν 

κεντρικό ομιλητή στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΑΣΕ στο Βουκουρέστι για 

την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προαγωγή του αμοιβαίου σεβασμού και 

της κατανόησης. Ο ομιλητής παρουσίασε το ρόλο που διαδραματίζει η επιβολή του 

νόμου και η συλλογή δεδομένων στην καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους. Επί-

σης, ο FRA προήδρευσε σε μια ομάδα εργασίας της κοινωνίας των πολιτών κατά τη 

διάρκεια της προπαρασκευαστικής συνεδρίασης της ΜΚΟ. Τον Οκτώβριο του 2007 

ο FRA έλαβε πρόσκληση από την ισπανική προεδρία του ΟΑΣΕ για τη διάσκεψη 

για την ανεκτικότητα και τις διακρίσεις κατά των Μουσουλμάνων. Ο οργανισμός 

παρουσίασε πορίσματα από την έκθεσή του «Οι Μουσουλμάνοι στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση: διακρίσεις και ισλαμοφοβία» (Δεκέμβριος 2006). 

Ο FRA συνεργάστηκε επίσης ενεργά με τις αντιπροσωπείες των κρατών 

μελών της ΕΕ στον ΟΑΣΕ. Το έργο του οργανισμού αναφέρεται συχνά στις ανα-

κοινώσεις της ΕΕ σε διασκέψεις και συνεδριάσεις του ΟΑΣΕ. Σε συνεργασία με την 

πορτογαλική αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ, ο FRA διοργάνωσε μια παράλληλη ευρω-

παϊκή εκδήλωση σχετικά με το έργο και την εντολή του κατά τη διάρκεια της συνε-

δρίασης του ΟΑΣΕ για την υλοποίηση της ανθρώπινης διάστασης τον Σεπτέμβριο 

του 2007. Διοργάνωσε επίσης μια παράλληλη εκδήλωση με θέμα την «εφαρμογή 

πολιτικών για τους Ρομά, τους Sinti και τους Travellers», από κοινού με τον υπεύ-

θυνο επικοινωνίας για ζητήματα των Ρομά και των Sinti του γραφείου δημοκρατι-

κών θεσμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ODIHR) και με το τμήμα του Συμβου-

λίου της Ευρώπης για τους Ρομά και τους Travellers. 
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Συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

Κατόπιν πρόσκλησης από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στους διεθνείς οργανισμούς στη Γενεύη, ο FRA παρουσίασε την εντολή του στη δια-

κυβερνητική ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή της δια-

κήρυξης και του προγράμματος εργασίας του Durban. Στην παρουσίαση υπογραμ-

μίστηκε το γεγονός ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία επρόκειτο να παραμείνουν 

βασικοί προβληματισμοί του οργανισμού στα πλαίσια της ευρύτερης εντολής του.

Ο Doudou Diène, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές 

ρατσισμού, τις φυλετικές διακρίσεις, την ξενοφοβία και συναφείς μορφές μισαλλο-

δοξίας, επισκέφθηκε τον οργανισμό τον Απρίλιο του 2007. Η συνάντηση αυτή συνέ-

βαλε στην ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα του 

ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Ο οργανισμός έλαβε επίσης ενεργά μέρος στο έργο 

του ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων κατά του ρατσισμού της Unesco και έγινε μέλος 

της διευθύνουσας ομάδας του.

Παροχή πληροφόρησης για πολιτικές σχετικά 
με ειδικά ζητήματα

Μουσουλμανικές κοινότητες 

Από τον Δεκέμβριο του 2000 έως τον Ιούνιο του 2001 πραγματοποιήθηκε 

ένα έργο, το οποίο στόχευε στη συλλογή και σύγκριση των προσεγγίσεων διαφόρων 

πόλεων στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω θρησκείας. Εξέταζε 

τις καλές πρακτικές που συνέβαλαν στην προώθηση της ανεκτικότητας και της ίσης 

μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκείας σε βασικούς τομείς της δημόσιας ζωής, όπως 

είναι η απασχόληση, οι δημόσιες υπηρεσίες και η εκπαίδευση. Συμπληρωματικό 

αποτέλεσμα του εν λόγω έργου ήταν η δημιουργία ενός δικτύου τοπικών κοινο-

τήτων (LCN) μεταξύ των εμπλεκόμενων πόλεων από κοινού με την Επιτροπή των 

Περιφερειών. Κατά τη διάρκεια του 2007, έλαβε χώρα μια σειρά συναντήσεων του 

LCN για την έκδοση μιας έκθεσης σχετικά με παραδείγματα τοπικών πρωτοβου-

λιών για την αντιμετώπιση των αναγκών των μουσουλμανικών κοινοτήτων.

Η πόλη Nantes (Γαλλία) έγινε μέλος του LCN και το Mannheim φιλοξέ-

νησε μια συνάντηση του δικτύου για να συζητηθεί η ενημέρωση και επέκταση των 

πληροφοριών που θα περιλαμβάνονταν στη νέα έκθεση.

Η κοινότητα των Ρομά 

Το επίκεντρο του έργου του FRA σχετικά με τους Ρομά και τους Travellers 

είναι διττό: κατά πρώτον, το υπό εξέλιξη έργο σχετικά με τις γυναίκες Ρομά και την 

πρόσβασή τους στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη και τις σχετικές υπηρεσίες, 

και κατά δεύτερον, ζητήματα που αφορούν την ίση πρόσβαση και μεταχείριση στη 

δημόσια εκπαίδευση με έμφαση στις διακρίσεις και το διαχωρισμό. 
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Το έργο σχετικά με τις γυναίκες Ρομά συνεχίστηκε με επίκεντρο τις δρα-

στηριότητες που αφορούν ζητήματα φύλου. Ο FRA πραγματοποίησε συνεδρίαση 

στρογγυλής τραπέζης με το διεθνές δίκτυο γυναικών Ρομά (IRWN) και την κοινή 

πρωτοβουλία γυναικών Ρομά στη Στοκχόλμη. Ο οργανισμός εξέτασε το ενδεχό-

μενο επέκτασης της πρόσβασης σε ζητήματα υγείας με στόχο την ενσωμάτωση της 

κατάστασης των παιδιών Ρομά στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού. Ο FRA 

ενθάρρυνε τη συμμετοχή των γυναικών Ρομά στη διεθνή διάσκεψη «Amare glasura 

ashunde — Our voices heard: Romani Women’s Rights Conference» («Amare 

glasura ashunde — Οι φωνές μας εισακούονται: διάσκεψη για τα δικαιώματα των 

γυναικών Ρομά») στη Στοκχόλμη (Σουηδία) στις 3–4 Δεκεμβρίου 2007. Τη διάσκεψη 

διοργάνωσαν από κοινού ο FRA, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η κυβέρνηση της 

Σουηδίας με επίκεντρο τη συζήτηση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά 

με την πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων. Για τον οργανισμό, η διάσκεψη αποτέλεσε λογική συνέχεια 

της έκδοσης «Άρση των φραγμών: οι γυναίκες Ρομά και η πρόσβαση στη δημόσια 

υγειονομική περίθαλψη», η οποία προέκυψε από την κοινή προσπάθεια του EUMC, 

του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ύπατου αρμοστή του ΟΑΣΕ για τις εθνικές 

μειονότητες το 2003.

Ο οργανισμός διοργάνωσε μια εκδήλωση από κοινού με το Συμβούλιο της 

Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ στα πλαίσια της συνεδρίασης με θέμα την υλοποίηση της 

ανθρώπινης διάστασης στη Βαρσοβία. Αυτή η παράλληλη εκδήλωση επικεντρώθηκε 

στην ανάγκη ενίσχυσης της εφαρμογής της πολιτικής σχετικά με τους Ρομά. Επίσης, 

ο οργανισμός συμμετείχε στην άτυπη ομάδα επαφής διακυβερνητικών οργανισμών 

και φορέων για ζητήματα που αφορούν τους Ρομά, τους Sinti και τους Travellers, 

την οποία συγκάλεσε η προεδρία της ΕΕ.

Άλλα έργα

Κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερόμενων φορέων, ο οργανισμός ανέθεσε 

σε συνεργάτες του τη σύνταξη θεματικών εγγράφων εργασίας σχετικά με τις διακρί-

σεις στη στέγαση, στα δικαιώματα του παιδιού και τις θετικές δράσεις. Τα έγγραφα 

θα προετοιμάσουν το έδαφος για τον προσδιορισμό των βασικών ζητημάτων στους 

εν λόγω τομείς πολιτικής ή θα αποτελέσουν σύντομες εισαγωγές στο θέμα και θα 

παράσχουν πολιτικές αντιμετώπισης. 
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Δραστηριότητες 
συνεργασίας και αύξησης 
της ευαισθητοποίησης

Το 2007 βρέθηκε στο επίκεντρο η δημιουργία νέων σχέσεων με τα ενδιαφε-

ρόμενα μέρη και ο επαναπροσανατολισμός του οργανισμού προς τις διαβουλεύσεις 

και τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών και προτάσεων σχετικά με ζητήματα 

θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε δραστηριότητες στα 

πλαίσια του ετήσιου προγράμματος εργασίας του οργανισμού. Τούτο έπρεπε να επι-

τευχθεί στα τέλη του 2007, ενώ το πολυετές πλαίσιο του οργανισμού δεν είχε ακόμη 

εγκριθεί. Η προετοιμασία για τη σύσταση της πλατφόρμας θεμελιωδών δικαιωμάτων 

(FRP) αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση και ο οργανισμός εγκαινίασε μια σειρά διαβου-

λεύσεων με την κοινωνία των πολιτών, τόσο στα πλαίσια συναντήσεων όσο και στο 

Διαδίκτυο, μέσω του δικτυακού του τόπου. Η σύσταση της FRP προβλέπεται να γίνει 

το 2008. Ο οργανισμός ξεκίνησε τη διαδικασία προσέγγισης των εθνικών οργανισμών 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και των οργανισμών και οργάνων της Κοινότητας που απο-

τελούν σημαντικά στοιχεία της δομής του οργανισμού.

Η σημαντικότερη δραστηριότητα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης 

συνδυάστηκε με το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους. Το θέμα έδωσε στον 

οργανισμό τη δυνατότητα να συγκεντρώσει βασικά στοιχεία του έργου του που στο-

χεύει στους νέους και να ενισχύσει τη σχέση του με την πόλη στην οποία εδρεύει. Ο 

οργανισμός θεωρεί ότι και οι δύο ενέργειες ενισχύουν επίσης τον ευρύτερο επικοινωνι-

ακό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες 

της και να παρουσιάσει τη σημασία του έργου της ΕΕ σε πολύ πιο τοπικό επίπεδο. 

Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών

Ο FRA εξακολούθησε να ενισχύει τη συνεργασία του με οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών. Ο οργανισμός εγκαινίασε μια σειρά από δημόσιες διαβου-

λεύσεις σχετικά με τη συνεργασία του FRA με την κοινωνία των πολιτών τον Απρί-

λιο, αμέσως μετά την έναρξη της λειτουργίας του οργανισμού. Οι διαβουλεύσεις 

έλαβαν χώρα μεταξύ του Απριλίου και του Δεκεμβρίου. Στόχος ήταν η εξασφάλιση 

στοιχείων για την προετοιμασία μιας ενισχυμένης στρατηγικής της κοινωνίας των 

πολιτών γενικά για τον οργανισμό και για τη σύσταση της πλατφόρμας θεμελιωδών 

δικαιωμάτων συγκεκριμένα.

Οι διαβουλεύσεις έλαβαν διάφορες μορφές. Το κύριο μέρος ήταν μια ανοι-

κτή διαβούλευση μέσω του δικτυακού τόπου, όπου ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες 

να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο, που ήταν διαθέσιμο 

στα αγγλικά, στα γαλλικά και τα γερμανικά, σχεδιάστηκε για να συγκεντρώσει τις 

απόψεις και τις γνώμες όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνίας των πολι-

τών. Η διαβούλευση δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο του FRA και ανακοινώ-

θηκε στο δελτίο του FRA. Επιπλέον, εστάλη ένα άμεσο προειδοποιητικό μήνυμα 
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στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

παραληπτών του FRA. Συνολικά ελήφθησαν 87 απαντήσεις. Οι διαβουλεύσεις μέσω 

Διαδικτύου έλαβαν χώρα σε δύο διαφορετικές περιόδους: από τις 18 Απριλίου έως 

τις 18 Μαΐου και από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2007. Οι μεμονωμένες 

εισηγήσεις διατέθηκαν στον δικτυακό τόπο του FRA. 

Οι υπόλοιπες εισηγήσεις στις διαβουλεύσεις ελήφθησαν στα πλαίσια δύο 

συναντήσεων εμπειρογνωμόνων από επιλεγμένους μη κυβερνητικούς οργανισμούς 

(ΜΚΟ) τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στη Βιέννη, και σε μια ανοικτή διάσκεψη διαβού-

λευσης για τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας των πολιτών τον Δεκέμβριο στις 

Βρυξέλλες. Σκοπός των δύο συναντήσεων εμπειρογνωμόνων ήταν η συγκέντρωση 

απόψεων και γνωμών από ευρωπαϊκούς οργανισμούς με εκτεταμένη εμπειρογνωμο-

σύνη και μακρά εμπειρία στη διαχείριση ευρέων ευρωπαϊκών δικτύων της κοινωνίας 

των πολιτών στους διάφορους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Ευρωπαϊκή διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης

Η ευρωπαϊκή διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης διοργανώθηκε στα τέλη 

Οκτωβρίου από την πορτογαλική προεδρία της ΕΕ στη Λισσαβόνα. Το θέμα της 

στρογγυλής τραπέζης ήταν «Ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση 

για τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο». Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσό-

τερους από 80 εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, των κυβερνήσεων και των 

διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών.

Συμμετοχή του FRA σε εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

Το προσωπικό του FRA συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις της κοινω-

νίας των πολιτών στα κράτη μέλη, από τη μία πλευρά για να παρουσιάσει τον FRA, 

την εντολή του και την τρέχουσα κατάστασή του όσον αφορά τη δημιουργία των 

νέων δομών του οργανισμού, και από την άλλη για να ακούσει τις απόψεις των 

φορέων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την ανάπτυξη ενδεχόμενων μορφών 

συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού και της κοινωνίας των πολιτών.

Συνεργασία με οργανισμούς της Κοινότητας 
και με άλλους φορείς

Ο οργανισμός ανέπτυξε περαιτέρω τη συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό 

Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσης και Εργασίας (Eurofound) μέσω 

συναντήσεων, αμοιβαίων προσκλήσεων σε εκδηλώσεις και ανταλλαγής πληροφο-

ριών. Η συνεργασία με το Eurofound θεωρείται σε μεγάλο βαθμό πιλοτική για την 

ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού και άλλων οργανισμών της ΕΕ στα 

πλαίσια του πολυετούς πλαισίου του. 

Ο FRA συμμετείχε σε μια συνάντηση με την ευρωπαϊκή επιτροπή συντο-

νισμού των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Δουβλίνο, η οποία 
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διοργανώθηκε από την ιρλανδική εθνική επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο 

οργανισμός συζήτησε κοινά ζητήματα προβληματισμού, πιθανούς τομείς συνερ-

γασίας και στοιχεία για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού με τους 

εκπροσώπους των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ευαισθητοποίηση

Ο οργανισμός συνεισέφερε στο ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους 

(2007) με ποικίλες εκδηλώσεις.

Ο οργανισμός σε συνεργασία με την πόλη της Βιέννης και με το συμ-

βούλιο εκπαίδευσης της Βιέννης, διοργάνωσε μια εκδήλωση για νέους με στόχο να 

ευαισθητοποιήσει τους νέους ανθρώπους σχετικά με τους στόχους του ευρωπαϊ-

κού έτους. Με το σύνθημα «Chanchen = gleich» (οι ευκαιρίες μας κάνουν ίσους), 

περίπου 2 000 μαθητές του σχολείου συμμετείχαν στην ημέρα πολυμορφίας του 

FRA στις 14 Νοεμβρίου στη Βιέννη. Οι τοπικές ΜΚΟ, τα σχολεία και τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα στη Βιέννη συνεργάστηκαν με τον FRA για την κατάρτιση ενός 

ιδιαίτερα διαδραστικού προγράμματος για τους νεαρούς συμμετέχοντες. 

Διατηρώντας στο επίκεντρο τους νέους, ο οργανισμός διοργάνωσε δύο 

βιντεοδιασκέψεις με το Yad Vashem στο Ισραήλ για τους νέους της Βιέννης, με στόχο 

να τους δώσει τη δυνατότητα μιας προσωπικής συνάντησης με τους ανθρώπους που 

επιβίωσαν από το Ολοκαύτωμα και να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα καθολικά 

διδάγματα του Ολοκαυτώματος όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού, του 

αντισημιτισμού και της ξενοφοβίας στις μέρες μας. Η συνεργασία με το Yad Vashem 

ήταν ένα από τα αποτελέσματα της συμμετοχής του οργανισμού στα σεμινάρια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Ισραήλ σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον 

αντισημιτισμό. Ο οργανισμός συμμετείχε ως παρατηρητής στη διεθνή ειδική ομάδα 

για την εκπαίδευση, τη διατήρηση της μνήμης και την έρευνα σχετικά με το Ολοκαύ-

τωμα και συνέχισε τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους σχετικά με το έργο 

του με θέμα «Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Το έργο αυτό θα ερευνήσει την εκπαίδευση σχετικά με το Ολοκαύτωμα στα πλαίσια 

μιας συγκριτικής ανάλυσης των διατάξεων και των δραστηριοτήτων για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο θα ολοκληρωθεί το 2008.

Τέλος, ο οργανισμός δημοσίευσε το 2007 την πρώτη του έκδοση για την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης η οποία στόχευε ειδικά στους νέους. Η ατζέντα 

S’cool αποτελεί ένα ημερολόγιο όπου επισημαίνονται οι σημαντικές ημερομηνίες 

που αφορούν θέματα ρατσισμού και πολιτισμικής πολυμορφίας, σε συνδυασμό με 

πληροφορίες σχετικά με την ίση μεταχείριση και τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού 

προσανατολισμού, θρησκείας ή πεποίθησης, ηλικίας και αναπηρίας. Στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον αντιση-

μιτισμό, τις διακρίσεις λόγω διαφόρων λόγων και τη σημασία του σεβασμού και της 

ανεκτικότητας προς διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες. Η ατζέντα S’cool 

αποδείχθηκε εξαιρετικά δημοφιλής στους νέους εντός και εκτός της ΕΕ, καθώς 

ζητήθηκαν περισσότερα από 10 000 αντίτυπα.
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Δημόσια πληροφόρηση και επικοινωνία 

Έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Σημαντικό μέρος του έργου της δημόσιας πληροφόρησης και επικοινω-

νίας επικεντρώθηκε στην έναρξη της λειτουργίας του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων την 1η Μαρτίου στη Βιέννη. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής και της κυβέρνησης της Αυστρίας καταρτίστηκε το πρόγραμμα έναρξης λει-

τουργίας του οργανισμού για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους καλεσμένους και 

το ευρύ κοινό. Όσον αφορά το υλικό δημόσιας ενημέρωσης, ο οργανισμός όφειλε 

να διασφαλίσει ότι ο δικτυακός τόπος και το ενημερωτικό υλικό για δημόσια χρήση 

όπως είναι ο κανονισμός, ένα δελτίο ερωτήσεων και απαντήσεων, ένα ενημερωτικό 

δελτίο, το υλικό για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κείμενο του δικτυακού 

τόπου θα ήταν διαθέσιμα την 1η Μαρτίου.

Περιοδικό «Equal Voices» και δελτίο του FRA 

Το «Equal Voices» είναι το περιοδικό του FRA σχετικά με επίκαιρα θέματα 

που εμπίπτουν στην εντολή του. Το 2007 ο FRA δημοσίευσε δύο έργα: 1) σχετικά με 

τις μορφές των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες («Equality 

and discrimination through the gender lens» — «Ισότητα και διακρίσεις υπό το 

πρίσμα του φύλου»), και 2) σχετικά με τη θέση σε λειτουργία του ίδιου του FRA. Η 

δεύτερη έκδοση αφορούσε τα εγκαίνια του οργανισμού και περιλάμβανε τις ομιλίες 

του προέδρου της Επιτροπής José Manuel Barroso, του αυστριακού καγκελάριου 

Alfred Gusenbauer και πολλών άλλων. Παρουσίαζε τις απόψεις του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, της κοινωνίας των πολιτών, φορέων ισότητας και εθνικών οργανισμών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο του οργανισμού.

Ο οργανισμός δημοσίευσε έξι τεύχη του δελτίου τού FRA. Αυτό το ηλε-

κτρονικό ενημερωτικό δελτίο παρέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με το υπό 

εξέλιξη έργο του FRA, τις σημαντικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

καθώς και ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στα κράτη μέλη όσον αφορά το 

ρατσισμό, την ξενοφοβία και συναφή ζητήματα. 

Συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Προκειμένου να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου του στο ευρύ 

κοινό, ο οργανισμός εξέδωσε διάφορες ανακοινώσεις τύπου και απάντησε σε πολλά 

ερωτήματα δημοσιογράφων από όλη την Ευρώπη. Πολλά από αυτά εστίασαν αρχικά 

στην έναρξη της λειτουργίας του οργανισμού τον Μάρτιο. Ο οργανισμός όφειλε να 

αποδείξει ότι θα συνέχιζε το έργο του για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της 

ξενοφοβίας και των συναφών μορφών μισαλλοδοξίας, καθώς και των διακρίσεων 

λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και για τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα 

με τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντί-
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στοιχα. Αυτό έγινε μέσα σε ένα κλίμα προσδοκιών των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

ότι ο οργανισμός επρόκειτο να αναλάβει δραστηριότητες σε νέους τομείς που αφο-

ρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του οργανι-

σμού τον Μάρτιο. Μέσω της παροχής αντικειμενικών και αξιόπιστων πληροφοριών 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο οργανισμός επιδιώκει να ενισχύσει την ακρίβεια 

στην κάλυψη ζητημάτων που εμπίπτουν στην εντολή του.

Επιπλέον, ο FRA συνέχισε να υποστηρίζει το ευρωπαϊκό βραβείο μέσων 

ενημέρωσης CIVIS για την ενσωμάτωση και την πολιτισμική πολυμορφία, το οποίο 

τιμά ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές που προωθούν την πολυπολιτισμική 

συνύπαρξη και κατανόηση στην ΕΕ ως μέσο προώθησης των καλών πρακτικών στα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Προκειμένου να εξασφαλίσει βιώσιμο αντίκτυπο στη δημοσιογραφική 

κάλυψη, ο οργανισμός υποστήριξε επίσης την ευρωπαϊκή ραδιοτηλεοπτική ένωση 

(ΕΡΕ) στη δημιουργία ενός εργαλείου πολιτισμικής πολυμορφίας για τους δημοσι-

ογράφους. Το εργαλείο παρουσιάστηκε δημοσίως στο ευρωπαϊκό συνέδριο μέσων 

ενημέρωσης με θέμα τη μετανάστευση και την ένταξη που διοργανώθηκε από τη 

France Télévision τον Νοέμβριο του 2007. Πρόκειται να δημοσιευθεί στις αρχές του 

2008 και περιλαμβάνει πρακτικά στοιχεία (κατάλογοι ελέγχου, παραπομπές) και 

συμβουλές καλής πρακτικής που οι δημοσιογράφοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, 

να εφαρμόσουν και από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν πολύτιμα διδάγματα.

Δικτυακός τόπος του FRA (htt p://fra.europa.eu)

Το 2007 ο δικτυακός τόπος του EUMC αναδείχθηκε σε ιδιαιτέρως αποτε-

λεσματικό εργαλείο για τη διάδοση εκδόσεων και εκθέσεων του FRA και του πρώην 

EUMC. Ο δικτυακός τόπος δεχόταν κατά μέσο όρο 54 246 επισκέπτες το μήνα, και 

συνολικά 650 949 επισκέπτες όλο το χρόνο. Το 2007 οι επισκέψεις στον δικτυακό 

τόπο του FRA σημείωσαν αύξηση κατά 75 % σε σχέση με το σύνολο των 371 200 

επισκέψεων το 2006.

Το 2007 ο FRA εγκαινίασε ένα έργο για την εκ νέου θέση σε λειτουργία 

του δικτυακού τόπου. Το έργο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική ανα-

νέωση του δικτυακού τόπου, καθώς και την αύξηση της λειτουργικότητας και της 

προσβασιμότητας σε αυτόν. Το έργο θα συνεχιστεί και το 2008. 

Σύμφωνα με τις στατιστικές σχετικά με την τηλεφόρτωση, το 2007 το έργο 

του οργανισμού σχετικά με τις μουσουλμανικές κοινότητες και την ισλαμοφοβία 

εξακολούθησε να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού. Αυτό αντικατοπτρίζεται 

στη συνεχή ενασχόληση του οργανισμού με αυτό το ζήτημα είτε μέσω των δραστη-

ριοτήτων του είτε σε συνεργασία με βασικούς οργανισμούς. Η ετήσια έκθεση του 

οργανισμού σχετικά με την κατάσταση των ζητημάτων που εμπίπτουν στην εντολή 

του αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό έγγραφο για την ευαισθητοποίηση στα εν λόγω 

ζητήματα καθώς και για τις προτάσεις που αφορούν τους τρόπους αντιμετώπισής 

τους. Ένα άλλο σημαντικό έργο του οργανισμού ήταν η «ατζέντα S’cool» με στόχο 

τους νέους, η οποία έλαβε σχεδόν 7 000 αιτήματα για αντίτυπα μέσα σε ένα μήνα — 

δημιουργώντας ένα εντελώς νέο κοινό για τον οργανισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Διοικητική δομή και προσωπικό 

Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, ως όργανο σχεδιασμού και 

παρακολούθησης (8), εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού σύμ-

φωνα με το πολυετές πλαίσιο, βάσει του σχεδίου που υποβλήθηκε από τον διευθυ-

ντή του οργανισμού έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής και της επιστημονικής 

επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει επίσης τον προϋπολογισμό του FRA, 

διορίζει τον διευθυντή και την επιστημονική επιτροπή και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέ-

σεις. Το 2007 το διοικητικό συμβούλιο που διορίστηκε τον Ιούνιο συνεδρίασε δύο 

φορές. 

Το διοικητικό συμβούλιο του FRA απαρτίζεται από άτομα με την κατάλ-

ληλη εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και 

επιπλέον με γνώσεις στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κάθε κράτος μέλος 

διορίζει ένα ανεξάρτητο άτομο με αρμοδιότητες υψηλού επιπέδου σε ανεξάρτητο 

εθνικό οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή σε άλλο οργανισμό του δημόσιου ή 

του ιδιωτικού τομέα˙ το Συμβούλιο της Ευρώπης διορίζει και αυτό ένα ανεξάρτητο 

άτομο και η Επιτροπή διορίζει δύο εκπροσώπους. 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του FRA στις 4 Μαρτίου 2008

Μέλη

Κράτος μέλος Μέλος Αναπληρωτής 

Βέλγιο Jozef DE Witte Edouard Delruelle 

Βουλγαρία Emil Konstantinov Irena Ilieva 

Τσεχική Δημοκρατία Jitka Seitlová Filip Glotzmann 

Δανία Claus Gulmann Linda Nielsen 

Γερμανία Heidrun Merk Eckart Klein 

Εσθονία Nele Parrest Tanel Mätlik 

Ιρλανδία
Anastasia Crickley 
(Πρόεδρος)

Rory O’Donnell

Ελλάδα
Λίνος-Αλέξανδρος 
Σισιλιάνος

Σοφία Κουκούλη-
Σπηλιωτοπούλου

Ισπανία Gema Martín Muñoz Εκκρεμεί ο διορισμός

Γαλλία Jean-Marie Coulon Philippe Mettoux

Ιταλία Elena Paciotti Marina Calloni

Κύπρος Χρίστος Κληρίδης Ξένης Ξενοφώντος

Λεττονία Ilze Brands Kehris Martins Mits

(8) Άρθρο 12, παράγραφος 6 του Κανονισμού.
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Κράτος μέλος Μέλος Αναπληρωτής 

Λιθουανία Gintaras Švedas Stasys Šedbaras

Λουξεμβούργο Victor Weitzel Patrick Kinsch 

Ουγγαρία Gábor Halmai András Kádár

Μάλτα Austin G. Bencini Stefan Frendo

Κάτω Χώρες Jenny E. Goldschmidt 
Jan Gerco Cornelis 
Wiebenga

Αυστρία
Hannes Tretter 
(Αντιπρόεδρος)

Christian Strohal

Πολωνία Maciej Dybowski Εκκρεμεί ο διορισμός

Πορτογαλία Rui Pires Εκκρεμεί ο διορισμός

Ρουμανία Εκκρεμεί ο διορισμός Simina Tănăsescu

Σλοβενία Blaž Ivanc Janez Kranjc 

Σλοβακία Beata Oláhová Εκκρεμεί ο διορισμός

Φινλανδία Mikko Puumalainen Ulla Katarina Frostell 

Σουηδία Anna-Karin Lundin Christina Johnsson

Ηνωμένο Βασίλειο Marie Staunton Sarah Cooke

Συμβούλιο της Ευρώπης Guy De Vel Rudolf Bindig

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Francisco Fonseca Morillo Stefan Olsson

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Emmanuel Crabit José Alegre Seoane

Εκτελεστικό γραφείο

Το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται στο έργο του από το εκτελεστικό 

γραφείο (9), το οποίο συνεδρίασε τρεις φορές κατά τη διάρκεια του 2007. Το εκτε-

λεστικό γραφείο αποτελείται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητι-

κού συμβουλίου, δύο ακόμη μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν εκλεγεί 

από το διοικητικό συμβούλιο και ένα από τους αντιπροσώπους της Επιτροπής στο 

διοικητικό συμβούλιο. Το πρόσωπο που διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης 

στο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού 

γραφείου. Το εκτελεστικό γραφείο συγκαλείται από τον πρόεδρο όταν παρίσταται 

ανάγκη για την προετοιμασία των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και την 

παροχή συνδρομής και συμβουλών στον διευθυντή. 

Μέλη του εκτελεστικού γραφείου του FRA 

Πρόεδρος Anastasia CRICKLEY/Ιρλανδία

Αντιπρόεδρος Hannes TRETTER/Αυστρία

Μέλος — ΔΣ Elena PACIOTTI/Ιταλία

Μέλος — Συμβούλιο της Ευρώπης Guy DE VEL 

Μέλος — Επιτροπή Francisco FONSECA MORILLO 

Μέλος — ΔΣ Ilze BRANDS KEHRIS/Λεττονία

(9) Άρθρο 13, παράγραφος 1 του Κανονισμού.
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Διευθυντής

Ο οργανισμός διοικείται από διευθυντή ο οποίος διορίζεται από το διοι-

κητικό συμβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 4 του κανονισμού, ο 

διευθυντής είναι αρμόδιος για τα εξής:

εκτέλεση των καθηκόντων του οργανισμού, ιδίως κατάρτιση και δημοσίευση των • 

εκθέσεων, μελετών και λοιπών εγγράφων του οργανισμού σε συνεργασία με την 

επιστημονική επιτροπή˙

κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του οργανι-• 

σμού˙

όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό και την τρέχουσα διαχείριση• ˙

εκτέλεση του προϋπολογισμού του οργανισμού• ˙

εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης • 

σχετικά με την επίδοση του οργανισμού και υποβολή εκθέσεων στο διοικητικό 

συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης˙

συνεργασία με τους εθνικούς αξιωματικούς συνδέσμους• ˙

συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένου του συντονισμού • 

της πλατφόρμας θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο διευθυντής είναι υπόλογος απέναντι στο διοικητικό συμβούλιο και συμμετέχει 

στις συνεδριάσεις του, καθώς και στις συνεδριάσεις του εκτελεστικού γραφείου. 

Το προσωπικό του FRA

Ο οργανισμός προσλαμβάνει το προσωπικό του, που υπόκειται στους 

κανονισμούς και τους κανόνες που ισχύουν για τους υπόλοιπους υπαλλήλους των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από όλη την ΕΕ. Το 2007, και ενώ εκκρεμούσε ο διορι-

σμός διευθυντή, τη διοίκηση του οργανισμού είχε αναλάβει η Beate Winkler ως 

προσωρινή διευθύντρια και στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος, ασκών 

χρέη διευθυντού.

Το 2007 ο οργανισμός προσέφερε για πρώτη φορά σε νέους πτυχιούχους 

τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εργασιακή εμπειρία στους τομείς εργασίας 

του μέσω ενός εκτεταμένου αμειβόμενου προγράμματος πρακτικής άσκησης. Εννέα 

ασκούμενοι ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση στις 31 Ιουλίου 2007 και εννέα 

στις 29 Φεβρουαρίου 2007. Άλλοι 15 ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση για την 

περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2008. Η ανατροφοδότηση που έλαβε ο 

οργανισμός από τους επόπτες και από τους ασκούμενους δείχνει ότι το πρόγραμμα 

είχε μεγάλη επιτυχία. 
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Το οργανόγραμμα στο τέλος του έτους ήταν ως εξής: 

Διευθυντής

Διαχείριση Έρευνα και συλλογή 

δεδομένων

Επικοινωνία και 

εξωτερικές σχέσεις 

Το 2007, ο πίνακας προσωπικού του FRA αποτελείτο από 46 έκτακτους 

υπαλλήλους (ΕΥ). Κατά τη διάρκεια του 2007 κενώθηκαν δύο θέσεις. Η διαδικασία 

πρόσληψης για τη μία από αυτές τις θέσεις ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2008 και 

η άλλη αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008. 

Εξέλιξη των μελών του έκτακτου προσωπικού

 2007 2006

 Δεκέμβριος Ιανουάριος Δεκέμβριος Ιανουάριος

AD (10) 13 15 15 15

AST 21 20 20 20

Σύνολο 34 35 35 35

Το 2007 ξεκίνησαν έντεκα διαδικασίες πρόσληψης για την κατάρτιση εφε-

δρικών πινάκων για την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων (ΣΥ). Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο θα μειωθεί ο αριθμός των προσωρινών υπαλλήλων. Οι εννέα από τις έντεκα 

διαδικασίες πρόσληψης έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, βρίσκεται υπό εξέλιξη μια 

διαδικασία πρόσληψης για μία θέση ΕΥ. 

10

(10) AD: διοικητικός υπάλληλος, AST: βοηθός.
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Κατανομή φύλου (περιλαμβανομένων ΕΥ και ΣΥ)

ΗΛΙΚΙΑ Σύνολα ανά φύλο

ΦΥΛΟ 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69

Γυναίκες 1 15 2 1 0 19

Άνδρες 0 9 6 5 0 20

Σύνολα ανά ηλικία 1 24 8 6 0 39
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Χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα

Έσοδα

Η πηγή εσόδων του οργανισμού είναι η επιδότηση που καταβάλλεται από 

τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η επιδότηση της ΕΕ στον 

οργανισμό για το 2007 ανήλθε στα 14 000 000 ευρώ. Το 2007, ο FRA έλαβε ακόμη 

281 093 ευρώ για τα έργα PHARE του RAXEN, επιπλέον των 483 908 ευρώ που 

έλαβε το 2006 για να διευκολύνει τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ.

Τα επόμενα έτη, οι χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι του οργα-

νισμού σταδιακά θα επεκταθούν. Ενδεικτικά, ο δημοσιονομικός σχεδιασμός της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον FRA από το 2007 έως το 2012 είναι ως εξής:

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Προϋπολογισμός 

σε εκατ. EUR 14 15 17 20 20 22

Δαπάνες

Το 2007, τα συνολικά κεφάλαια που αναλήφθηκαν (ήτοι που καταβλήθηκαν 

το 2007 συν τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2007) αυξήθηκαν κατά 4 % και ανήλ-

θαν σε ποσοστό 98 % των συνολικών πιστώσεων. Επιπλέον, το ποσοστό των πιστώσεων 

που αναλήφθηκαν υπό τον τίτλο ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 6 %, γεγονός που δείχνει την έμφαση 

που εξακολουθεί να δίνει ο FRA στη βελτίωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007 (αριθμοί σε EUR)

 Αρχικός 
προϋπολο-
γισμός (*)

Τελικός 
προϋπολο-
γισμός (**) 

Καταβλήθη-
καν το 2007

Μεταφέρ-
θηκαν στο 

2008

Ποσο-
στό (***)

Τίτλος I (προσωπικό) 3 838 500 4 880 000 3 902 307 109 660 98,22 %

Τίτλος ΙΙ (κτίρια, 

εξοπλισμός και διάφορες 

δαπάνες λειτουργίας) 751 500 2 531 000 750 233 1 586 610 98,41 %

Τίτλος ΙΙΙ 

(δαπάνες λειτουργίας) 4 386 000 6 589 000 1 809 704 5 620 555 98,54 %

Σύνολο 8 976 000 14 000 000 6 462 584 7 316 825 98,42 %

Έργα PHARE RAXEN 

RAXEN (****) — 281 093 392 295 133 784

Γενικό σύνολο 8 976 000 14 281 093 6 854 879 7 450 609

(*) Όπως παρουσιάστηκε στις αρχές του έτους.

(**) Όπως τροποποιήθηκε στο τέλος του έτους μετά τις απαιτούμενες ανακατανομές.

(***) (Καταβλήθηκε το 2007 + Μεταφέρθηκε στο 2007)/Τελικός προϋπολογισμός.

(****)  Πολυετείς πιστώσεις — Οι πληρωμές του 2007 αποτελούνται από ποσά που εισπράχθηκαν τα προηγούμενα 

οικονομικά έτη.
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Σχέδιο ισολογισμού του FRA στις 31 Δεκεμβρίου 2007

EUR EUR

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2007 2006

Α. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ασώματες ακινητοποιήσεις 109 324 83 678

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 333 108 387 745

Επενδύσεις — —

Δάνεια — —

Μακροπρόθεσμη προχρηματοδότηση — —

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις — —

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 442 432 471 423

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθέματα — —

Βραχυπρόθεσμη προχρηματοδότηση — 70 000

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 291 067 452 883

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις — —

Διαθέσιμα και ισοδύναμά τους 8 195 805 2 287 953

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8 486 872 2 810 836

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8 929 304 3 282 260

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Γ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Παροχές στο προσωπικό — —

Προβλέψεις για κινδύνους και επιβαρύνσεις — —

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις — —

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις — —

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ — —

Δ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Παροχές στο προσωπικό — — 

Προβλέψεις για κινδύνους και επιβαρύνσεις 48 373 47 552

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις — —

Πληρωτέοι λογαριασμοί 1 588 052 1 534 837

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 636 425 1 582 389

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 636 425 1 582 389

Ε. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ΠΑΘΗΤΙΚΟ 7 292 879 1 699 871

Αποθεματικά — —

Συσσωρευμένο αποτέλεσμα 7 292 879 1 699 871

Μερίδιο μειοψηφίας — —

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7 292 879 1 699 871



- 40 -

FRA — Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσιεύσεις 2007

Έκθεση σχετικά με το ρατσισμό και την ξενοφοβία στα κράτη μέλη της ΕΕ

Η έκθεση καλύπτει τις εξελίξεις στον τομέα του ρατσισμού και της ξενο-

φοβίας στα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2006. Παρουσιάζει πληρο-

φορίες και δεδομένα σε πέντε θεματικούς τομείς: νομικά ζητήματα, απασχόληση, 

εκπαίδευση, στέγαση και ρατσιστική βία και έγκλημα. Σύμφωνα με τα δεδομένα 

που συγκέντρωσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης (FRA), στους τομείς της απασχόλησης, της στέγασης και της εκπαίδευσης εξα-

κολουθεί να υφίσταται άνιση μεταχείριση. Τα ποσοστά που αφορούν το ρατσιστικό 

έγκλημα το 2005 και το 2006 είναι υψηλά σε πολλές χώρες της ΕΕ. Παρότι υπάρ-

χουν περισσότερα σημάδια που δείχνουν ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την κατα-

πολέμηση των διακρίσεων έχει θετικό αντίκτυπο, τα θύματα των διακρίσεων δεν 

γνωρίζουν ακόμη τους νέους κανόνες. Αυτά είναι ορισμένα από τα πορίσματα που 

προέκυψαν από την έκθεση, η οποία παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στις 27 Αυγούστου 2007.

Trends and Developments 1997–2005: Combating Ethnic and Racial Discrimination 
and Promoting Equality in the European Union 
(Τάσεις και εξελίξεις 1997–2005: καταπολέμηση των εθνοτικών και ρατσιστικών 
διακρίσεων και προαγωγή της ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Αυτή η έκδοση παρουσιάζει συνοπτικά και αναλύει σημαντικά δεδομένα 

και πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το RAXEN από το 2000. Παρέχει μια συνο-

πτική επισκόπηση των πολυετών τάσεων που επικρατούν στην καταπολέμηση του 

ρατσισμού στα πλαίσια της ΕΕ, εντοπίζοντας την εξέλιξη του ρατσισμού και των 

σχετικών διακρίσεων κατά την περίοδο από το 1997 έως το 2005. Κάνει έναν απο-

λογισμό της προόδου των πρωτοβουλιών της ΕΕ και των κρατών μελών για την 

καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. 

Ετήσια έκθεση 2007 — Δραστηριότητες του FRA το 2007

Αυτή η έκθεση παρέχει απολογισμό των δραστηριοτήτων του οργανισμού 

κατά τη διάρκεια του 2007.

Data collection and research activities on racism and xenophobia by the EUMC 
(2000–2006): Lessons learned for the EU Fundamental Rights Agency 
[Συλλογή δεδομένων και ερευνητικές δραστηριότητες του EUMC σχετικά με 
το ρατσισμό και την ξενοφοβία (2000–2006): διδάγματα για τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ]

Αυτή η έκδοση πραγματοποιήθηκε με βάση το γεγονός ότι ο οργανι-

σμός θα πρέπει να συνεχίσει το έργο του σχετικά με το ρατσισμό και την ξενοφοβία 
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και ταυτόχρονα να επεκταθεί στους νέους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Κατά συνέπεια, είναι χρήσιμο να εξεταστούν με κριτική ματιά οι μεθοδολογίες που 

εφάρμοσε στο παρελθόν στις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων και έρευνας, 

να περιγραφεί η εξέλιξη του έργου του EUMC από το 2000, να εξεταστεί κατά 

πόσο συνέβαλαν οι εν λόγω τεχνικές και μεθοδολογίες στην ανάγκη για αξιοπιστία 

και συγκρισιμότητα των δεδομένων και να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν με στόχο τη βελτίωση των μεθοδολογιών της συλλογής δεδομένων στο 

άμεσο μέλλον. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για έγγραφο στρατηγικής και 

ότι αντλεί αποκλειστικά από την εμπειρία του EUMC. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ θα αναθεωρήσει τις μεθόδους συλλογής δεδομένων και έρευ-

νας ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του.

Immigrants and political participation: Background, theory, and empirical 
suggestions 
(Μετανάστες και συμμετοχή στα κοινά: ιστορία, θεωρία και εμπειρικές προτάσεις)

Αυτό το έγγραφο εξετάζει το ζήτημα της συμμετοχής των μεταναστών 

στα κοινά. Ξεκινώντας με μια ιστορική ανασκόπηση, ερευνά τους λόγους για τους 

οποίους ψηφίζουν οι μετανάστες και μελετά ποικίλα ζητήματα μεθοδολογίας που 

αφορούν τη συμμετοχή των μεταναστών στα κοινά με στόχο να προτείνει ορισμέ-

νες εμπειρικές παρατηρήσεις, εξετάζοντας παραδείγματα σε τοπικό, πρακτικό επί-

πεδο, με τα οποία κατέστη δυνατή η ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών στα 

κοινά.

Briefi ng Note on the Anti-Discrimination Directives and Diversity Management 
(Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις οδηγίες κατά των διακρίσεων και τη 
διαχείριση της πολυμορφίας)

Πρόκειται για ένα «ενημερωτικό σημείωμα», τη σύνταξη του οποίου 

ζήτησε η επιτροπή απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Παρουσιάστηκε στην ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον 

Νοέμβριο του 2007 σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα των 

ίσων ευκαιριών και της μη διάκρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Briefi ng Note on the Framework Decision on combating racism and xenophobia 
(Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας)

Πρόκειται για ένα «ενημερωτικό σημείωμα», τη σύνταξη του οποίου 

ζήτησε η επιτροπή πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρουσιάστηκε στη σχετική ακρόαση του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2007.
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Περιοδικό «Equal Voices»

Το περιοδικό «Equal Voices» δημοσιεύεται τρεις φορές το χρόνο υπό 

κανονικές συνθήκες και περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα άρθρα και στοιχεία με 

αναλύσεις, νέες έρευνες, μελέτες, συνεισφορές εμπειρογνωμόνων και ιδέες για την 

επιτυχή ένταξη. Το 2007, λόγω περιορισμένων ανθρώπινων πόρων, ο οργανισμός 

εξέδωσε δύο τεύχη. Το τεύχος αριθ. 22 του Δεκεμβρίου του 2007 «Ισότητα και 

διακρίσεις υπό το πρίσμα του φύλου» επιδιώκει να παράσχει μια επισκόπηση των 

βασικών ζητημάτων που αφορούν τις πολλαπλές διακρίσεις βάσει μιας συνέντευ-

ξης με τη Louise Arbour, ύπατο αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Το τεύχος αριθ. 21 «Η ΕΕ ιδρύει νέο Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαι-

ωμάτων», το οποίο δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2007, επιδιώκει να παράσχει 

πληροφορίες σχετικά με τα εγκαίνια του FRA στη Βιέννη και με την αξία που προ-

σθέτει.

Δελτίο και ενημερωτικά μονόφυλλα του FRA 

Το δελτίο FRA παρουσιάζει συνοπτικά τις τρέχουσες πληροφορίες που 

αφορούν τους τομείς της εντολής του οργανισμού. Έχει στόχο να τηρεί τους αναγνώ-

στες του ενήμερους σχετικά με βασικές εξελίξεις σε πολιτικές και πρωτοβουλίες που 

σχετίζονται με την εντολή του FRA στα κράτη μέλη της ΕΕ, στα θεσμικά όργανα και 

τους οργανισμούς της ΕΕ και που εγκαινιάζονται από διεθνείς οργανισμούς και από 

την κοινωνία των πολιτών. Το δελτίο δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή έξι φορές 

το χρόνο στα αγγλικά, στα γαλλικά και τα γερμανικά. Το 2007, ο FRA δημοσίευσε 

έξι δελτία (τεύχος αριθ. 01/2007 — Μάρτιος 2007, τεύχος αριθ. 02/2007 — Μάιος 

2007, τεύχος αριθ. 03/2007 — Ιούλιος 2007, τεύχος αριθ. 04/2007 — Αύγουστος 

2007, τεύχος αριθ. 05/2007 — Οκτώβριος 2007, τεύχος αριθ. 06/2007 — Νοέμβριος 

2007). Τα τεύχη αυτά διανεμήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεμονω-

μένες διευθύνσεις φορέων της ΕΕ, διακυβερνητικών οργανισμών, κυβερνήσεων των 

κρατών μελών και ΜΚΟ.

Όλες οι δημοσιεύσεις μπορούν να τηλεφορτωθούν από τον δικτυακό τόπο 

του FRA στη διεύθυνση www.fra.europa.eu ή να αποσταλούν από τον FRA δωρεάν, 

κατόπιν παραγγελίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση information@FRA.europa.eu.
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Εκδηλώσεις και συσκέψεις που διοργανώθηκαν 
ή συνδιοργανώθηκαν από τον FRA το 2007

Ιανουάριος

26 Ιανουαρίου  Εθνική στρογγυλή τράπεζα της Αυστρίας σχετικά με 

την επέκταση της εντολής του EUMC στον Οργανισμό 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: Βιέννη (Αυστρία)

Συνδιοργανώθηκε από το αυστριακό μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου του EUMC, από το γραφείο του ομοσπονδιακού 

καγκελάριου της Αυστρίας, από το ινστιτούτο Ludwig 

Boltzmann και το EUMC.

Φεβρουάριος

28 Φεβρουαρίου  27η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του EUMC 

(έκτακτη γενική συνέλευση): Βιέννη (Αυστρία)

46η συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου: Βιέννη 

(Αυστρία)

Μάρτιος

1 Μαρτίου  Έναρξη της λειτουργίας του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων (FRA): Βιέννη (Αυστρία)

Με την υποστήριξη της ομοσπονδιακής καγκελαρίας της 

Δημοκρατίας της Αυστρίας, του ομοσπονδιακού Υπουργείου 

Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της 

Αυστρίας και της πόλης της Βιέννης.

Πρώτο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA): 

Βιέννη (Αυστρία)

Απρίλιος

16 Απριλίου  Διοργάνωση βιντεοδιάσκεψης σε συνεργασία με το Yad 

Vashem: Βιέννη (Αυστρία)

19–20 Απριλίου  Συνάντηση των εθνικών αξιωματικών συνδέσμων του 

RAXEN για το 2007: Βιέννη (Αυστρία)

Μάιος

11 Μαΐου   Πρώτη συνάντηση της ειδικής ομάδας για το προσωρινό 

διοικητικό συμβούλιο του FRA: Βιέννη (Αυστρία)

30 Μαΐου   Δεύτερη συνάντηση της ειδικής ομάδας για το προσωρινό 

διοικητικό συμβούλιο του FRA: Βιέννη (Αυστρία)
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Ιούνιος

11–12 Ιουνίου  Σεμινάριο για την οδηγία για τη φυλετική ισότητα: 

«Promoting awareness of Community rules against racial 

discrimination» (Προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά 

με τους κανόνες της Κοινότητας κατά των ρατσιστικών 

διακρίσεων): Ζάγκρεμπ (Κροατία)

25–26 Ιουνίου  Σεμινάριο για την οδηγία για τη φυλετική ισότητα: 

«Promoting awareness of Community rules against racial 

discrimination» (Προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά 

με τους κανόνες της Κοινότητας κατά των ρατσιστικών 

διακρίσεων): Κωνσταντινούπολη (Τουρκία)

25 Ιουνίου  Τρίτη συνάντηση της ειδικής ομάδας για το προσωρινό 

διοικητικό συμβούλιο του FRA: Βιέννη (Αυστρία)

Ιούλιος

12–13 Ιουλίου  Πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του FRA: 

Βιέννη (Αυστρία)

16–17 Ιουλίου  Συνάντηση των εθνικών αξιωματικών συνδέσμων του FRA: 

Βιέννη (Αυστρία)

Σεπτέμβριος

21 Σεπτεμβρίου  Πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του FRA: 

Βιέννη (Αυστρία)

26 Σεπτεμβρίου  Συνεδρίαση του ΟΑΣΕ για την υλοποίηση της ανθρώπινης 

διάστασης — «Εφαρμογή των πολιτικών για τους Ρομά, 

τους Sinti και τους Travellers»: Βαρσοβία (Πολωνία)

Παράλληλη εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από τον 

υπεύθυνο επικοινωνίας για ζητήματα των Ρομά και των 

Sinti του γραφείου δημοκρατικών θεσμών και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), και από το τμήμα του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για τους Ρομά και τους Travellers. 

27–28 Σεπτεμβρίου  Στρογγυλή τράπεζα του FRA με το δίκτυο τοπικών 

κοινοτήτων: Mannheim (Γερμανία)

Οκτώβριος

15–16 Οκτωβρίου  Συνάντηση των εθνικών αξιωματικών συνδέσμων του FRA: 

Βιέννη (Αυστρία)

22 Οκτωβρίου  Δεύτερη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του FRA: 

Βιέννη (Αυστρία)

22–23 Οκτωβρίου  Δεύτερη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του FRA: 

Βιέννη (Αυστρία)

29–30 Οκτωβρίου  Ευρωπαϊκή διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης του FRA για το 

2007: Λισσαβόνα (Πορτογαλία)
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Ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση για τους 

νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Νοέμβριος

14 Νοεμβρίου  Ημέρα πολυμορφίας του FRA (Tag der Vielfalt): 

Βιέννη (Αυστρία)

Δεκέμβριος

10–11 Δεκεμβρίου  Διάσκεψη διαβούλευσης του FRA για τους ενδιαφερόμενους 

της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τη θέσπιση της 

πλατφόρμας θεμελιωδών δικαιωμάτων: Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Συζητήσεις επιτροπής και ολομέλειας εθνικών, ευρωπαϊκών 

και διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η 

ανατροφοδότηση από τη διάσκεψη ενσωματώθηκε στην 

έκθεση των διαβουλεύσεων του 2007 σχετικά με τη θέσπιση 

της πλατφόρμας θεμελιωδών δικαιωμάτων και γενικότερα τη 

συνεργασία μεταξύ του οργανισμού και της κοινωνίας των 

πολιτών.

Εκδηλώσεις και συσκέψεις στις οποίες συμμετείχε 
ο FRA το 2007

Απρίλιος

8 Απριλίου  Παγκόσμια ημέρα Ρομά

Μάιος

10 Μαΐου   Διάσκεψη: CIVIS-Preisveleihung 2007: Βερολίνο (Γερμανία)

Νοέμβριος

28–29 Νοεμβρίου  Διάσκεψη: «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της βίας 

στον αθλητισμό»: Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Δεκέμβριος

2 Δεκεμβρίου  Στρογγυλή τράπεζα του FRA με δίκτυα γυναικών Ρομά: 

Στοκχόλμη (Σουηδία) 

3–4 Δεκεμβρίου  «Amare glasura ashunde — Our voices heard: Romani 

Women’s Rights Conference» («Amare glasura ashunde — 

Οι φωνές μας εισακούονται: διάσκεψη για τα δικαιώματα 

των γυναικών Ρομά»): Στοκχόλμη (Σουηδία)



- 46 -

FRA — Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσιεύσεις του FRA που σημείωσαν τον μεγαλύτερο 
αριθμό κυκλοφορίας το 2007

Τίτλος
Ημερομηνία 
δημοσίευσης

Αριθμός 
τηλεφορτώσεων

Οι Μουσουλμάνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διακρίσεις και 
ισλαμοφοβία

12/2006 154 454

Έκθεση σχετικά με το ρατσισμό και την ξενοφοβία στα κράτη 
μέλη της ΕΕ 

08/2007 150 178

Ετήσια έκθεση 2006 — Μέρος 2 11/2006 90 605

Αντιλήψεις σχετικά με τις διακρίσεις και την ισλαμοφοβία: απόψεις 
μελών μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

12/2006 27 294

Ρομά και Travellers στη δημόσια εκπαίδευση 05/2006 20 334

Πολιτισμική πολυμορφία και ενσωμάτωση στην απασχόληση 08/2005 17 993

Οι επιπτώσεις των βομβιστικών επιθέσεων της 7ης Ιουλίου 2005 
στο Λονδίνο στις μουσουλμανικές κοινότητες της ΕΕ 

11/2005 17 768

Μετανάστες, μειονότητες και εκπαίδευση 01/2005 17 594

Τάσεις και εξελίξεις 1997–2005: καταπολέμηση των εθνοτικών 
και ρατσιστικών διακρίσεων και προαγωγή της ισότητας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

07/2007 16 711

Επισκόπηση της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2001–2005
05/2006 

Ενημέρωση 
12/2006

12 503

Εμπειρίες μεταναστών σχετικά με το ρατσισμό και τις διακρίσεις 
στην ΕΕ

05/2006 8 610

Φυλλάδιο του προγράμματος 10/2007 8 529

Οι συμπεριφορές των πλειονοτήτων έναντι των μειονοτήτων 
(εκθέσεις 1–4)

03/2005 7 563

Ετήσια έκθεση 2005 — Περιλήψεις 11/2005 7 509

Ετήσια έκθεση 2007 — Δραστηριότητες του FRA το 2007 07/2007 7 062

Περιοδικό «Equal Voices» 06/2005 6 755

Ατζέντα S’Cool 11/2007 6 741

Μετανάστες, μειονότητες και στέγαση 01/2006 5 107

Ετήσια έκθεση 2005 — Μέρος 2 11/2005 4 933

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας: 
φέρνοντας τις κοινότητες σε επαφή. 
Ευρωπαϊκές συνεδριάσεις στρογγυλής τράπεζας RT3

01/2005 4 393

Μετανάστες, μειονότητες και απασχόληση 11/2003 4 084

Ρατσιστική βία σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ 06/2006 4 046

Μετανάστες, μειονότητες και νομοθεσία 05/2002 2 257

Ορισμοί του αντισημιτισμού 03/2005 1 902

Ετήσια έκθεση 2006 — Περιλήψεις 11/2006 1 649

Κρούσματα αντισημιτισμού στην ΕΕ, 2002–2003 01/2005 1 277

Οι συμπεριφορές των πλειονοτήτων έναντι των μειονοτήτων — 
Περίληψη

03/2005 865

Αστυνόμευση της ρατσιστικής βίας και του ρατσιστικού 
εγκλήματος (Σεπτέμβριος 2005)

09/2005 305
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Δραστηριότητες το 2007

Σχεδίαση και στοιχειοθεσία: red hot ’n’ cool, Βιέννη

2009 — 46 σ. — 21 x 29,7 cm

ISBN 978-92-9192-223-9

Μεγάλο μέρος των πληροφοριών για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

διατίθεται στο Διαδίκτυο. Πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να αποκτήσετε μέσω του 

δικτυακού τόπου του FRA (http://fra.europa.eu). 

Πώς να προμηθευτείτε τις εκδόσεις της ΕΕ

Eκδόσεις που πωλούνται:

• από το EU Bookshop (βιβλιοπωλείο της ΕΕ) (http://bookshop.europa.eu),

• από το βιβλιοπώλη σας με αναφορά του τίτλου, του εκδότη ή/και του αριθμού ISBN,

•  απευθυνόμενοι σε έναν από τους πράκτορες πώλησής μας. Για τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους μπορείτε να ανατρέξετε στη διαδικτυακή διεύθυνση 
http://bookshop.europa.eu ή να στείλετε φαξ στον αριθμό +352 2929-42758.

Εκδόσεις που διατίθενται δωρεάν:

• από το EU Bookshop (βιβλιοπωλείο της ΕΕ) (http://bookshop.europa.eu),

•  από τα γραφεία εκπροσώπησης ή τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπορείτε να ανατρέξετε στη διαδικτυακή 
διεύθυνση http://ec.europa.eu ή να στείλετε φαξ στον αριθμό +352 2929-42758.
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