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∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  

1.10.2011-31.12.2011 

 

Με �ρωτοβουλία της Εθνικής Ε�ιτρο�ής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου (ΕΕ∆Α) και του Γραφείου 

της Ύ�ατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΥΑ) δηµιουργήθηκε ∆ίκτυο 

Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας  µε συµµετοχή 18 µη κυβερνητικών οργανώσεων και 

άλλων φορέων: το Αίτηµα, η Αντιγόνη, οι Γιατροί του Κόσµου, η ∆ιεθνής Αµνηστία, η Ελληνική Ένωση 

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ�ου, το Ελληνικό Παρατηρητήριο Συµφωνιών του Ελσίνκι, το Ελληνικό 

Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, το Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών, το Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων, το 

Κέντρο Ηµέρας «Βαβέλ», η Κίνηση (Πάτρας) Υ�εράσ�ισης των ∆ικαιωµάτων Προσφύγων και 

Μεταναστών/στριών, η ΜΕΤΑδραση, το Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων, η Οµάδα ∆ικηγόρων για 

τα ∆ικαιώµατα Προσφύγων και Μεταναστών, η Οµάδα Νοµικής Στήριξης Μεταναστών και Προσφύγων 

Θεσσαλονίκης, το Φόρουµ Μεταναστών Χανίων, το i-RED, το PRAKSIS, καθώς και ο Συνήγορος του 

Πολίτη ως �αρατηρητής. Οι συµµετέχοντες φορείς έχουν συνάψει συµφωνία συνεργασίας µε σκο�ό την 

ανα�λήρωση του κενού �ου δηµιουργεί η α�ουσία ενός ε�ίσηµου και α�οτελεσµατικού συστήµατος 

καταγραφής �εριστατικών και τάσεων του ρατσισµού και της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε 

τις διεθνείς και ευρω�αϊκές υ�οχρεώσεις του κράτους. Το ∆ίκτυο Καταγραφής �αραµένει ανοιχτό σε 

ό�οιον φορέα έχει τα α�αιτούµενα χαρακτηριστικά συµµετοχής, δηλαδή �ροσφέρει ιατρικές, κοινωνικές 

και νοµικές υ�ηρεσίες ή/και έρχεται σε άµεση ε�αφή µε τα θύµατα ρατσιστικής βίας.  
 

Η συστηµατική καταγραφή �ράξεων βίας µε ρατσιστικό κίνητρο ξεκίνησε �ιλοτικά την 1η Οκτωβρίου 

βάσει κοινής  Φόρµας Καταγραφής Ρατσιστικού Περιστατικού µε στόχο να �ροκύ�τουν σαφείς 

και ολοκληρωµένες κατά το δυνατόν ενδείξεις για τις �οσοτικές και �οιοτικές τάσεις της ρατσιστικής 

βίας στην Ελλάδα. Εντός του �ιλοτικού τριµήνου, καταγράφηκαν �εριστατικά κυρίως στη γεωγραφική 

�εριοχή στην ο�οία δραστηριο�οιούνται οι συµµετέχοντες φορείς, δηλαδή στις �εριοχές του κέντρου της 

Αθήνας (�λησίον της Οµόνοιας, στην �λατεία Αττικής, στον Άγιο Παντελεήµονα) και σε ορισµένες 

�εριοχές της Πάτρας. Ε�οµένως, λόγω των σοβαρών γεωγραφικών �εριορισµών και της µεθόδου 

καταγραφής βάσει αυτόβουλης µαρτυρίας του θύµατος, τα α�οτελέσµατα αντι�ροσω�εύουν ένα µικρό έως 

ελάχιστο µόνο δείγµα της �ραγµατικής κατάστασης. Οι συµµετέχοντες φορείς δια�ίστωσαν ότι ακόµα και 

στις �ερι�τώσεις στις ο�οίες το θύµα, συχνά µε νω�ά τα σηµάδια της βίας, αναζητά κά�οια βοήθεια στις 

υ�ηρεσίες τους, α�οφεύγει την καταγγελία. Οι λόγοι αυτής της α�ροθυµίας µ�ορούν να αναζητηθούν 

στον φόβο, στην έλλειψη εµ�ιστοσύνης στο σύστηµα και κά�οιες φορές, στην �αθητική εξοικείωση µε τη 

ρατσιστική συµ�εριφορά.  

 

Συνο�τικά, καταγράφηκαν κατά την �ερίοδο 1.10.2011-31.12.2011, 61 /εριστατικά ρατσιστικής 

βίας. Στα 49 α�ό αυτά εµ�λέκονται /ερισσότεροι θύτες και τα 11 είχαν /ερισσότερα θύµατα.  

 

Στοιχεία σχετικά µε τους θύτες: 16 θύτες φέρονται να λειτουργούν ως µέλη εξτρεµιστικών οµάδων 

και 26 ως µεµονωµένοι �ολίτες. Οι �ερισσότεροι θύτες είναι άνδρες (59 έναντι 2 γυναικών). 

Σηµειώνεται ωστόσο ότι στα οµαδικά �εριστατικά εµ�λέκονται και γυναίκες.  

Στοιχεία σχετικά µε τα θύµατα: κυρίως άνδρες, µε αναλογία 54 �ρος 7 γυναίκες (στα �εριστατικά 

µε �ερισσότερα θύµατα η καταγραφή βασίστηκε στη µαρτυρία 1 θύµατος). Τα θύµατα �ροέρχονται 

κυρίως α�ό το Αφγανιστάν (24), την Υ�οσαχάρια Αφρική (19), το Μ�αγκλαντές (4) και το Πακιστάν (2).  

Εκ των θυµάτων, 26 είναι χωρίς χαρτιά, 23 αιτούντες άσυλο, 4 νόµιµα διαµένοντες και 1 µε καθεστώς 

ε�ικουρικής �ροστασίας.  

Στοιχεία σχετικά µε την /ράξη: κυρίως σωµατικές βλάβες (27), βαριές σωµατικές βλάβες (13) ( µε 

ανάγκη ιατροφαρµακευτικής �ερίθαλψης). Καταγράφηκαν, τέλος, κρούσµατα καταστροφής 

�εριουσιακών στοιχείων (καταστροφή οχήµατος διανοµής �αντο�ωλείου, εµ�ρησµός ανθο�ωλείου). 
 

Ε�ι�λέον, �ροκύ�τει µια τάση οµαδικής βίας µε τη συµµετοχή ανηλίκων. Στις /ερι/τώσεις 

αυτές καταγράφεται στοιχειώδης οργάνωση στο δηµόσιο χώρο (�λατείες κλ�.) και χρήση αυτοσχέδιων 

κυρίως ό�λων, ωστόσο δυνάµει φονικών. Ε�ι�λέον, �ροκύ�τει η �ρακτική «�ερι�ολίας» α�ό 

µαυροφορεµένους µοτοσικλετιστές, µε κράνη ή καλυµµένο �ρόσω�ο οι ο�οίοι ε�ιτίθενται εν κινήσει και 

συχνά σε στάσεις λεωφορείων. Οι οµάδες ε�ίσης χρησιµο�οιούν µεγαλόσωµους σκύλους για εκφοβισµό. 
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Οι ε�ιθέσεις κατά των γυναικών έχουν στοιχεία α�ειλής της γενετήσιας αξιο�ρέ�ειάς τους µε ρητή 

σύνδεση µε το χρώµα τους.  

 

Ειδική κατηγορία α�οτελούν τα 19 �εριστατικά ό�ου συνδέεται η αστυνοµική µε τη ρατσιστική βία. 

Πρόκειται για �εριστατικά στα ο�οία  ένστολοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και σε 

ε�ιχειρήσεις ρουτίνας, καταφεύγουν σε έκνοµες ενέργειες και �ρακτικές άσκησης βίας. Καταγράφηκαν 

ε�ίσης �ερι�τώσεις �ροσαγωγών στα αστυνοµικά τµήµατα, κράτησης και κακοµεταχείρισης για ορισµένο 

χρονικό διάστηµα κά�οιων ωρών, καθώς και η καταστροφή νοµιµο�οιητικών εγγράφων. Σε µια 

�ερί�τωση, ένστολος κατέστρεψε φάρµακα τα ο�οία ο αλλοδα�ός είχε �ροµηθευτεί α�ό ιατρείο ΜΚΟ.  

 

Το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δια�ιστώνει ότι τα α�οτελέσµατα της 

�ιλοτικής εφαρµογής είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και η ανησυχία αυξάνεται α�ό το γεγονός ότι δεν 

�ρόκειται καν για την κορυφή του �αγόβουνου. Η βραχύβια �ιλοτική �ερίοδος, οι �εριορισµένοι �όροι 

του δικτύου, η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας µε τις µεταναστευτικές κοινότητες και η συχνή 

δηµοσιο�οίηση �εριστατικών σε άλλες �εριοχές  α�ό αυτές ό�ου δραστηριο�οιούνται οι συµµετέχοντες 

φορείς φανερώνουν ότι η ρατσιστική βία εξα�λώνεται µε τροµακτικούς ρυθµούς και α�ειλεί την ήδη 

�ληγείσα κοινωνική συνοχή. Ε�ισηµαίνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή έµφαση �ως στις �αρούσες 

συνθήκες οικονοµικής ύφεσης, ρήξης του κοινωνικού ιστού και ταχύτατης �εριθωριο�οίησης οµάδων 

του �ληθυσµού, το φαινόµενο α�ειλεί να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

 

Το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας υ�ενθυµίζει ότι η ατιµωρησία �υροδοτεί 

την εγκληµατικότητα, διαιωνίζει τον φαύλο κύκλο της βίας και υ�οδαυλίζει τις κοινωνικές διαµάχες. 

Για τους λόγους αυτούς,  �ροτείνει στην Πολιτεία: 

→ τη  δηµιουργία ενός ενιαίου ειδικού συστήµατος καταγραφής ρατσιστικών εγκληµάτων, 

το ο�οίο θα διαχειρίζεται το Υ�ουργείο ∆ικαιοσύνης. Το σύστηµα αυτό θα συνδέει τα στοιχεία των ΜΚΟ, 

των νοσοκοµείων και άλλων κατάλληλων φορέων.  

→ την σταθερή συνεργασία µε το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής, τις ΜΚΟ και 

τις κοινότητες των µεταναστών,  οι ο�οίες έρχονται σε ε�αφή µε τα θύµατα, µε σκο�ό την αναζήτηση 

κατάλληλων λύσεων και τον σχεδιασµό συγκεκριµένων µέτρων κατά της ρατσιστικής βίας. 

→ την καθιέρωση ειδικών οδηγιών ε/ί των διαδικασιών αστυνοµικής διερεύνησης του 

ρατσιστικού εγκλήµατος, την κατα�ολέµησης της ανοχής εκ µέρους των αστυνοµικών οργάνων τέτοιων 

συµ�εριφορών και τη διασφάλιση της �αρα�οµ�ής στη δικαιοσύνη των δραστών, σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες κανόνες. 

 

Οι οργανώσεις και φορείς �ου συµµετέχουν στο ∆ίκτυο γνωρίζουν ότι τα σοβαρά �ροβλήµατα 

υ�οβάθµισης και αυξηµένης �αραβατικότητας, �ου χαρακτηρίζουν µια σειρά �εριοχές �ου 

συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό �εριθωριο�οιηµένων µεταναστών και �ροσφύγων, α�οτελούν �ρόσφορο 

έδαφος για να ανα�τυχθούν κοινωνικές εντάσεις, ξενοφοβικές συµ�εριφορές, ακόµη και ανοχή µερίδας 

του �ληθυσµού α�έναντι σε φαινόµενα βίας µε ρατσιστικά κίνητρα. Γι’ αυτό και ε�ισηµαίνουν ότι, οι 

�αρα�άνω �ροτάσεις για την α�οτελεσµατική αντιµετώ�ιση των �ράξεων ρατσιστικής βίας, �ρέ�ει να 

συνοδεύονται α�ό µέτρα και �ολιτικές βελτίωσης του κλίµατος ασφάλειας στις γειτονιές, �άταξη των 

κυκλωµάτων διακίνησης ανθρώ�ων, εµ�ορίας ναρκωτικών, �ορνείας και εγκληµατικότητας, 

αναβάθµισης των �εριοχών αυτών και ανακούφισης του συνόλου του �ληθυσµού, �εριορισµού της 

γκετο�οίησης ά�ορων/άστεγων µεταναστών και �ροσφύγων και �ροώθησης της κοινωνικής τους ένταξης, 

ό�ου αυτό είναι δυνατό.  
 


