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Τ ευρύ �άσµα των δραστηριτήτων πυ
/ρηµατδτύνται στ πλαίσι τυ κιντικύ
πργράµµατς δράσης για την καταπλέµηση
των διακρίσεων (2001 – 2006) αντικατπτρί4ει
την πικιλία των µάδων πυ ήδη
επηρεάστηκαν ή πρ κειται να επηρεαστύν
απ  τυς νέυς καν νες πυ διέπυν την
καταπλέµηση των διακρίσεων σε λ κληρη
την ΕΕ. Απ  τη σύλληψη τυ πργράµµατς,
κατα[λήθηκαν πλυάριθµες πρσπάθειες για
την πρώθηση της δικαισύνης και της
ισ τητας σε πλύ δια�ρετικά νµικά και
πλιτιστικά περι[άλλντα σε σ/έση µε τυς
πέντε λ γυς διάκρισης πυ καλύπτνται απ 
τις δηγίες για τη �υλετική ισ τητα και την
ισ τητα στην απασ/ ληση.

Στ πλαίσι των πρωτ[υλιών πυ
/ρηµατδτύνται απ  τ πρ γραµµα δράσης
κατα[άλλνται συνε/ώς εντυπωσιακές και
δηµιυργικές πρσπάθειες για την επίτευ�η
τυ πρωταρ/ικύ στ /υ της πρώθησης µίας
Ευρώπης /ωρίς διακρίσεις. Πι συγκεκριµένα,
ι συµµετέ/ντες στ πρ γραµµα και απ  τα
25 κράτη µέλη της ΕΕ επέδει�αν ενθυσιασµ 
 σν α�ρά την άντληση διδαγµάτων απ  την
ανταλλαγή εµπειριών, καθώς και απ  άλλες
νµθετικές πρωτ[υλίες  πως η
πρηγύµενη νµθεσία για την ισ τητα των
�ύλων.

Τ θεµατικ  �υλλάδι τυ 2004 "Ίσα
δικαιώµατα στη πρά�η: Βασικές απ ψεις 2004"
δηµσιεύεται καθώς �εκινά µία νέα �άση στην
ευρωπαϊκή ιστρία µε την είσδ στην ΕΕ 10

νέων κρατών µελών απ  την 1η Μαΐυ 2004.
Στ /ς τυ είναι να παράσ/ει την ευκαιρία
στυς διά�ρυς συµµετέ/ντες στ
πρ γραµµα δράσης - εθνικύς υπαλλήλυς,
εµπειργνώµνες ή εκπρσώπυς ΜΚs - να
διατυπώσυν τις απ ψεις τυς. Με τη λή�η
των πρθεσµιών για τη µετα�ρά των
δηγιών στις εθνικές νµθεσίες, η νέα
πρ κληση είναι να διασ�αλιστεί  τι ι
άνθρωπι θα απλαµ[άνυν πρστασίας απ 
τις διακρίσεις στν ίδι [αθµ , ανε�αρτήτως
�υλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεπιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιυ πρσανατλισµύ.

Τη /ρνιά λιπ ν αυτή επιλέ�αµε να
επικεντρωθύµε στυς κρίσιµυς παράγντες
και �ρείς στην ε�αρµγή των δηγιών για
την καταπλέµηση των διακρίσεων, ι πίες
απρρέυν απ  τ άρθρ 13 της Συνθήκης
τυ Άµστερνταµ, µε αντικείµεν τη �υλετική
ισ τητα και την ίση µετα/είριση στ /ώρ
εργασίας.

Αυτή η συλλγή ανε�άρτητων γνωµών, στην
πία συγκεντρώννται ι γνώµες
ενδια�ερµένων �ρέων απ  εθνικές αρ/ές,
ΜΚs, ειδικών   ργάνων  και  εµπειργνωµ νων
τυ τµέα, απτελεί 4ωντανή απ δει�η των
διεργασιών πυ καθδηγύν τυς  υπευθύνυς
/άρα�ης πλιτικής και θέσπισης νµθεσίας
απ  τη θεωρία στην πρά�η· απ  τη γραπτή
νµθεσία στην καθηµερινή πραγµατικ τητα
µετα[αλλ µενων συµπερι�ρών και πρακτικών
σε  λες τις ευρωπαϊκές κινωνίες.

Πρ λγς
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την καταπ�λέµηση των διακρίσεων 
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Απ� τη θεωρία στην πρά(η – 
Ε�αρµ�γή των �δηγιών για την
καταπ�λέµηση των διακρίσεων 

Η ν�µ�θεσία απ� µ�νη της δεν αλλά,ει τις

-ασικές κ�ινωνικές συµπερι��ρές. Η κύρια

πρ�κληση για τ� µέλλ�ν είναι πώς θα

καταστεί η ν�µ�θεσία κατά των διακρίσεων

πραγµατικ�τητα για �λ�υς τ�υς

ενδια�ερ�µέν�υς.

Στ θέµα των διακρίσεων  λα τα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µιρά4νται κινές
εµπειρίες ως πρς τρεις πτυ/ές. Πρώτν,  λα
τα κράτη λαµ[άνυν µέτρα για την
καταπλέµηση των διακρίσεων. Τα
περισσ τερα κράτη συµπεριέλα[αν στα
συντάγµατά τυς και συ/νά και σε άλλα
νµθετήµατα διατά�εις σ/ετικά µε την
ισ τητα και την κατάργηση των διακρίσεων.
Άλλα συµπλήρωσαν τις νµθετικές τυς
πρά�εις µε διά�ρα µέτρα πλιτικής.

∆εύτερν, τα περισσ τερα αν  /ι  λα τα
κράτη µέλη έ/υν [ιώσει την ανεπάρκεια και
την αναπτελεσµατικ τητα των µέτρων πυ
έ/υν λά[ει. Αυτ  αντικατπτρί4εται στ
γεγν ς  τι παρά τα αδιάσειστα στι/εία
σ/ετικά µε την ύπαρ�η διακρίσεων, τα θύµατα
των διακρίσεων σπάνια �έρυν τις υπθέσεις

τυς ενώπιν των δικαστηρίων. Αυτ  σηµαίνει
 τι η επι[λή της νµθεσίας είναι δύσκλη
και, πι συγκεκριµένα,  τι τα θύµατα
αντιµετωπί4υν πικίλα εµπ δια ως πρς την
πρ σ[ασή τυς στη δικαισύνη. Πράγµατι,
απ  έρευνες στν τµέα αυτ  πρκύπτει  τι
τα θύµατα των διακρίσεων συ/νά δεν
πρσ�εύγυν στα αρµ δια  ργανα, δι τι
�[ύνται πως θα είναι σ/εδ ν αδύνατ να
απδεί�υν τ δίκι τυς ή δι τι πιστεύυν  τι
τ τελικ  απτέλεσµα δεν θα είναι
ικανπιητικ . Πλλί δεν γνωρί4υν καθ λυ
τα δικαιώµατά τυς ή /ρειά4νται συµ[υλές
και υπστήρι�η.

Τα 25 κράτη µέλη της ΕΕ έ/υν  µως και ένα
τρίτ κιν  σηµεί. {λα συµµερί4νται την
ανάγκη να δθεί νέα ώθηση στ έργ για την
καταπλέµηση των διακρίσεων. Η κατάσταση
αυτή �είλεται σε µεγάλ [αθµ  στην
πρ σ�ατη έγκριση πλιτικών και νµθετικών
πρωτ[υλιών σε κιντικ  επίπεδ. Τ 2000,
τ Συµ[ύλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ενέκρινε τ κιντικ  πρ γραµµα δράσης για
την καταπλέµηση των διακρίσεων καθώς και
δύ δηγίες για την ίση µετα/είριση, δηλαδή
την δηγία 2000/78/ΕΚ τυ Συµ[υλίυ για τη
διαµ ρ�ωση γενικύ πλαισίυ για την ίση
µετα/είριση στην απασ/ ληση και την εργασία
(δηγία για την ισ τητα στην απασ/ ληση) και
την δηγία 2000/43/ΕΚ τυ Συµ[υλίυ περί
ε�αρµγής της αρ/ής της ίσης µετα/είρισης
πρσώπων ασ/έτως �υλετικής ή εθνικής τυς
καταγωγής (δηγία για τη �υλετική ισ τητα).

Συµµ ρ�ωση της εθνικής

νµθεσίας µε τις δηγίες της ΕΕ 

Και ι δύ πρανα�ερθείσες δηγίες
περιλαµ[άνυν αναλυτικ  και περιεκτικ 
ρισµ  της διάκρισης,  πίς είναι
αναγκαίς πρκειµένυ να καταστεί
λειτυργική η νµθεσία για την κατα-
πλέµηση των διακρίσεων. Επίσης, και ι δύ
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δηγίες περιέ/υν διατά�εις πυ  µετατπί4υν
τ [άρς της απ δει�ης σε υπθέσεις
διακρίσεων και πρ[λέπυν τη δυνατ τητα
των µη κυ[ερνητικών ργανώσεων να
αναλά[υν δράση ε� ν µατς τυ θύµατς ή
µε σκπ  τη στήρι�ή τυ. Επιπλέν, η δηγία
για τη �υλετική ισ τητα επι[άλλει στα κράτη
µέλη, στις περιπτώσεις πυ δεν τ έ/υν ήδη
πρά�ει, να θεσπίσυν �ρείς για την
πραγωγή της ίσης µετα/είρισης. sι διατά�εις
αυτές αίρυν πλλά απ  τα εµπ δια πυ
πρηγυµένως αντιµετώπι4αν τα θύµατα
διάκρισης, διευκλύνντας την πρ σ[ασή
τυς στη δικαισύνη.

Έτσι, ι δηγίες και τ συνδευτικ 
πρ γραµµα δράσης δηµιύργησαν µία νέα
δυνατ τητα για την περαιτέρω πρώθηση της
ατ4έντας για την καταπλέµηση των
διακρίσεων και σε εθνικ  επίπεδ. sι δηγίες
καθιστύν  λα τα κράτη µέλη υπεύθυνα να
διασ�αλίσυν  τι η  εθνική νµθεσία τυς
συνάδει µε τις δύ δηγίες. Η εθνική
νµθεσία έπρεπε να έ/ει συµµρ�ωθεί µε τις
δηγίες έως τν Ιύλι τυ 2003  σν α�ρά
τις απαιτήσεις της δηγίας για τη �υλετική
ισ τητα και έως τν ∆εκέµ[ρι τυ 2003  σν
α�ρά τις απαιτήσεις της δηγίας για την
ισ τητα στην απασ/ ληση. Για τα νέα κράτη
µέλη, η πρθεσµία µετα�ράς των δηγιών
έλη�ε τ Μάι τυ 2004. sρισµένα κράτη µέλη
4ήτησαν περισσ τερ /ρ ν για την
ε�αρµγή των διατά�εων σ/ετικά µε τις
διακρίσεις λ γω ηλικίας και αναπηρίας.

Η απώτερη πρ κληση: ε�αρµγή της

εθνικής νµθεσίας - απ  τη θεωρία

στην πρά�η

Τώρα πυ η µετα�ρά των δηγιών στις
εθνικές νµθεσίες για την καταπλέµηση
των διακρίσεων έ/ει πλέν λκληρωθεί σε
µεγάλ [αθµ , αντιµετωπί4υµε τ ε�ίσυ
σηµαντικ  και απαιτητικ  καθήκν της
ε�αρµγής της νέας νµθεσίας στην πρά�η.
Για την εκπλήρωσή τυ πρέπει να γνωρί4υµε
πιι είναι ι κρίσιµι παράγντες και �ρείς
πρκειµένυ να διασ�αλίσυµε  τι η
νµθεσία για την καταπλέµηση των
διακρίσεων δεν θα καταντήσει "νεκρ 

γράµµα". Και αυτ  δι τι ακ µη και ι
καλύτερες νµθεσίες δεν έ/υν καµία α�ία
εάν δεν τηρύνται και δεν ε�αρµ 4νται στην
πρά�η.

Μία επιτυ/ηµένη στρατηγική πρέπει να
διαθέτει δύ στι/εία πρκειµένυ να
διασ�αλί4ει  τι η νµθεσία θα έ/ει απτά
απτελέσµατα για τα άτµα πυ θεωρείται  τι
πρστατεύει. Πρώτν, µέσω της ευαισ-
θητπίησης και της ενηµέρωσης, πρέπει να
απσκπεί στην ενίσ/υση της τήρησης της
αρ/ής της ίσης µετα/είρισης. ∆εύτερν,
πρέπει να ε�ασ�αλί4ει  τι η απτελεσµατική
ε�αρµγή επι[άλλεται σε εκείνυς πυ, παρά
τις πρσπάθειες αυτές, δεν τηρύν τη
νµθεσία.

Τα άτµα πυ τηρύν τη νµθεσία πρέπει να
γνωρί4υν τ περιε/ µεν  της και να είναι
πρ θυµα να τ τηρύν. Αυτ  πρσπαθύν να
επιτύ/υν ι εκστρατείες πληρ� ρησης και
ι δραστηρι τητες ευαισθητπίησης και
ενηµέρωσης. Στ πλαίσι αυτ , η ενηµέρωση
και η ευαισθητπίηση πρέπει να γίννται
αντιληπτές µε την ευρεία έννια, ώστε να
περιλαµ[άνυν  /ι µ νν εκστρατείες
ενηµέρωσης στα µέσα µα4ικής ενηµέρωσης
και µέσω α�ισών, αλλά και την ργάνωση, για
παράδειγµα, δηµ σιων [ηµάτων διαλ γυ
 πυ θα συ4ητώνται σηµαντικά σηµεία πυ
α�ρύν τις διακρίσεις.

sι δραστηρι τητες αυτές µπρεί να
συµ[άλυν στη µείωση των κρυσµάτων
διακρίσεων, ωστ σ είναι πιθαν   τι δεν θα
ε�αλείψυν εντελώς τις διακριτικές
πρακτικές. Αυτ ς είναι ένας ακ µη λ γς πυ
καθιστά απαραίτητη την απτελεσµατική
επι[λή της νµθεσίας για την κατα-
πλέµηση των διακρίσεων. Αυτ  συνεπάγεται
την ανάγκη εύκλης πρ σ[ασης στη
δικαισύνη και σε ργανώσεις πυ
συνδράµυν τα θύµατα διακρίσεων. Πρ κειται
ως επί τ πλείστν για ένα θεσµικ  4ήτηµα,
4ήτηµα ε�ασ�άλισης της ύπαρ�ης, της
επαρκύς στελέ/ωσης και της
απτελεσµατικής απ δσης των συνα�ών
�ρέων και ργανισµών. Η αστυνµία, ι
εισαγγελείς και τα δικαστήρια πρέπει να
αντιµετωπί4υν µε σ[αρ τητα τις υπθέσεις
διακρίσεων· αλλιώς, τα θύµατα διακρίσεων θα
απθαρρύννται να �έρυν τις υπθέσεις
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τυς ενώπιν της δικαισύνης. sι υπηρεσίες
διαµεσλα[ητή και ι �ρείς ισ τητας
µεριµνύν συ/νά για την εύκλη πρ σ[αση
και τη σ/ετικά τα/εία απκατάσταση των
θιγέντων. sι µη κυ[ερνητικές ργανώσεις
διαδραµατί4υν σηµαντικ τατ ρ λ στην
παρ/ή συνδρµής σε θύµατα διακρίσεων
παρέ/ντας συµ[υλές, στήρι�η και, εάν
κρίνεται απαραίτητ, [ήθεια πρκειµένυ να
�έρυν τις υπθέσεις τυς ενώπιν της
δικαισύνης.

Η παρύσα δηµσίευση ε�ετά4ει σε [άθς τα
4ητήµατα αυτά και παρέ/ει αρκετά
παραδείγµατα σ/ετικά µε τ πώς µπρεί να
καταστεί πι απτελεσµατική στην πρά�η η
νµθεσία για την καταπλέµηση των
διακρίσεων. Στην εν τητα I απδίδεται
έµ�αση στη σηµασία της στήρι�ης και της
ενεργύ συµµετ/ής  λων των ενδια�ε-

ρµένων �ρέων και ανα�έρνται παραδείγ-
µατα απ  διά�ρες /ώρες σ/ετικά µε τυς
τρ πυς µε τυς πίυς ΜΚs και κινωνικί
εταίρι συγκεκριµένα συµµετεί/αν στις
διαδικασίες κατάρτισης νµθεσίας. Η
εν τητα II επικεντρώνεται στη συµµετ/ή και
την κινητπίηση δια� ρων σηµαντικών
�ρέων, ειδικά �ρέων ισ τητας, ΜΚs,
κινωνικών εταίρων και δηµσίων αρ/ών, µε
ιδιαίτερη έµ�αση στη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή
µειν τητα, τυς Ρµ.

Στα άρθρα αυτά απεικνί4νται εκτενώς τα
τεράστια �έλη απ  την ενεργ  συµµετ/ή
 λων των ενδια�ερµένων �ρέων και την
ανταλλαγή [έλτιστων πρακτικών πυ
πρκύπτυν απ  τις εµπειρίες σε επίπεδ
πρακτικής ε�αρµγής. Ας γίνυν ι δύ αυτί
παράγντες ένα ακ µη στι/εί πυ θα
µιρά4νται τα κράτη µέλη της ΕΕ.

�ι �δηγίες µπ�ρ�ύν να συµ-άλ�υν στη γε1ύρωση τ�υ 3άσµατ�ς µετα4ύ της ιδιαίτερα µει�νεκτικής θέσης
στην �π�ία -ρίσκ�νται �ι κ�ιν9τητες των Ρ�µ και των σηµαντικών δυνατ�τήτων τ�υς να πρ�σθέσ�υν α4ία στη
διευρυµένη Ευρώπη.
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Αίσθηµα κ�ιν�τητας και ανταπ�κριση 

"Η π�ι�τητα της ρύθµισης ε(αρτάται σε

σηµαντικ� -αθµ� απ� τη %ειρα�έτηση. Με

αυτ� ενν�ώ να λη�θ�ύν υπ�ψη στη

ρυθµιστική διαδικασία η πείρα και �ι απ�ψεις

των άµεσα ενδια�ερ�µένων. 4µάδες �πως

�ργανώσεις εργ�δ�τών και συνδικαλιστικές

�ργανώσεις, τ�πικές ενώσεις και ΜΚ4

δηµ�σί�υ συµ�έρ�ντ�ς κλπ. π�υ ενεργ�ύν

ως επ�πτες, εκπαιδεύ�υν και ενηµερών�υν

άλλ�υς και -�ηθ�ύν µεµ�νωµένα άτ�µα να

ασκήσ�υν τα δικαιώµατά τ�υς. 4ι �µάδες

αυτές πρέπει να έ%�υν δικαίωµα στην

ενηµέρωση, στη διατύπωση γνώµης και στη

συµµετ�%ή στη διαδικασία επι-�λής."(1)

Bob Hepple 
QC, επίτιµ�ς καθηγητής τ�υ ν9µ�υ

Πανεπιστήµι� τ�υ ΚέιµπριτG

Μετά την έγκριση των δηγιών, πρωταρ/ικ ς
στ /ς των περισστέρων κρατών µελών
ήταν η εκπλήρωση των τυπικών υπ/ρεώσεών
τυς να θεσπίσυν κατάλληλες νµικές και
διικητικές διαδικασίες. Μλν τι �αιν ταν

 τι πρ κειται για δύσκλη διαδικασία, είναι µία
διαδικασία µε τελικ  στ /, µία διαδικασία πυ
µπρεί να λκληρωθεί.

Αυτ  πυ αντιµετωπί4υν σήµερα τα κράτη
µέλη είναι µία ανικτή διαδικασία για την
επίτευ�η των στ /ων των δηγιών. Η
διαδικασία της καταπλέµησης των
διακρίσεων και της πραγωγής της ισ τητας
δεν έ/ει καθρισµέν τελικ  σηµεί. Θα
συνε/ιστεί  σ /ρειαστεί. Είναι µία διαδικασία
πυ θα δηµιυργήσει πρκλήσεις για τυς
περισσ τερυς �ρείς και πυ ενδε/µένως
θα εγείρει έντνα συγκρυ µενα
συµ�έρντα. Επιπλέν, είναι µία διαδικασία
πυ,  πως αναγκάστηκαν να αναγνωρίσυν ι
κυ[ερνήσεις, δεν µπρεί να επιτευ/θεί
µεµνωµένα.

Αρ/ικά, υπεύθυνες είναι κατά κύρι λ γ ι
εθνικές κυ[ερνήσεις, καθώς µ νν αυτές
µπρύν να ε�ασ�αλίσυν την απαιτύµενη
νµθεσία. Με την µ �ωνη έγκριση των
δηγιών, τα κράτη µέλη στήρι�αν επισήµως
την α�ία της ευρύτερης συµµετ/ής και
συµ�ώνησαν  τι ι εθνικές κυ[ερνήσεις
πρέπει να ενθαρρύνυν και να πράγυν τ
διάλγ µε τη [ιµη/ανία και  τις ΜΚs.
Ωστ σ, δεν υπάρ/υν πλλά στι/εία πυ να
απδεικνύυν  τι τα περισσ τερα κράτη µέλη
της διευρυµένης ΕΕ έδωσαν τη δέυσα
πρσ/ή στην υπ/ρέωση αυτή. Σε ρισµένα
κράτη µέλη  διάλγς αυτ ς λαµ[άνει /ώρα
τακτικά, αλλά εκεί  πυ δεν υπάρ/ει καλή
επικινωνία µετα�ύ κυ[έρνησης και κινωνίας
των πλιτών ι απαιτήσεις των δηγιών
�αίνεται να εί/αν περιρισµέν αντίκτυπ.
Απ  την άλλη πλευρά, ι απαιτήσεις αυτές θα
µπρύσαν να διαδραµατίσυν καταλυτικ 
ρ λ ώστε να �επεραστεί η δυσπιστία πυ
εµπ δι4ε τ διάλγ αυτ  στ παρελθ ν.

Η α�ιπίηση των πρηγύµενων εµπειριών
των κρατών µελών – θετικών και αρνητικών –
είναι /ρήσιµη για την αντιµετώπιση των
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διακρίσεων µετα�ύ ανδρών και γυναικών·
περαιτέρω διδάγµατα µπρύν να αντληθύν
απ  κράτη µέλη πυ εί/αν άλλυς ν µυς για
την καταπλέµηση των διακρίσεων για πλλά
/ρ νια.

Ενεργητικές , µεµνωµένες

πρσ�υγές δεν είναι αρκετές

Θεµελιώδυς σηµασίας για την ε�άλειψη των
διακρίσεων είναι τα θύµατα διακρίσεων να
έ/υν πραγµατικ  δικαίωµα επιδίω�ης και
ε�ασ�άλισης της απκατάστασης της [λά[ης
τυς. Ωστ σ, ύστερα απ  πλύ/ρν αγώνα
για την καταπλέµηση των διακρίσεων
�αίνεται  τι αυτ  είναι [ασικ  αλλά  /ι
αρκετ  – σίγυρα  /ι, εάν στ /ς είναι η
πραγµατική πρ δς πρς την ισ τητα. sι
µεµνωµένες πρσ�υγές είναι µάλλν
απίθαν να επηρεάσυν µε υσιαστικ  ή
µ νιµ τρ π τα παγιωµένα και
θεσµθετηµένα πρ τυπα διακρίσεων. {ταν ι
ργανώσεις υιθετύν µία άκαµπτη αµυντική
στάση, ι µεµνωµένες πρσ�υγές µπρεί να
εντείνυν την αντίσταση στην αλλαγή.
Αναµ�ί[λα, θα ήταν κατ’ αρ/ήν  /ι µ νν
παράλγ αλλά και λάθς η ευθύνη για την
ε�άλειψη των διακρίσεων να [αρύνει τα
λιγστά εκείνα άτµα πυ είναι έτιµα να
διαµαρτυρηθύν.

Συνεπώς, παράλληλα µε τη διατήρηση και την
υπστήρι�η των απτελεσµατικών µεµ-
νωµένων µέσων πρσ�υγής, ι κυ[ερνήσεις
και ι µάδες της κινωνίας των πλιτών
πρέπει επίσης να κιτά�υν πέρα απ  µία
ε�ατµικευµένη παθητική πρσέγγιση και να
[ρυν άλλυς, πι ενεργύς τρ πυς
πρκειµένυ να αλλά�υν τις θεσµικές
συµπερι�ρές και πρακτικές µίας ργάνωσης
στ σύνλ  της.

Η ίδια η ργάνωση πρέπει να πρσδιρίσει τα
εµπ δια στην ισ τητα – στην απασ/ ληση, την
εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την πρ σ[αση σε
αγαθά και υπηρεσίες. Στα εµπ δια στ πλαίσι
µίας ργάνωσης είναι δυνατ  να
περιλαµ[άννται πλιτικές και διαδικασίες ι
πίες, εσκεµµένα ή  /ι, απκλείυν ή
αδικύν ρισµένες µάδες. Αυτές µπρεί να

είναι γραπτές πλιτικές και διαδικασίες ή
άγρα�ι "καν νες" πυ απρρέυν απ 
αδια�ιλνίκητα στερε τυπα και πρκατα-
λήψεις. {ταν εµπδί4εται η ε�αρµγή της
ισ τητας των ευκαιριών σε σ/έση µε
συγκεκριµένες µάδες, εκεί ι ργανώσεις
πρέπει να επι[άλλυν αλλαγές.

Μέλη συγκεκριµένων µάδων µπρεί επίσης
να αντιµετωπί4υν εµπ δια πυ �είλνται
στν ιστρικ  απκλεισµ  και τη µεινε�ία της
εν λ γω µάδας. Αυτ  �αίνεται  ταν, παρά τα
λη�θέντα µέτρα µε σκπ  την παρ/ή ίσων
ευκαιριών,  αριθµ ς των µελών συγκε-
κριµένων µάδων πυ επιλέγνται για
απασ/ ληση ή πυ µπρύν να απλαµ[άνυν
�έλη ή να έ/υν πρ σ[αση σε υπηρεσίες
είναι µηδενικ ς ή δυσανάλγα µικρ ς. uωρίς
παρέµ[αση µε τη µρ�ή θετικής δράσης,
ώστε να �επεραστύν τα απτελέσµατα
διακρίσεων τυ παρελθ ντς, η µεινεκτική
αυτή κατάσταση είναι πιθαν ν να συνε/ιστεί.

Η συµµετ/ή των µάδων πυ [ρίσκνται σε
µεινεκτική θέση απτελεί σα�ώς σηµαντικ 
µέρς τυ πρσδιρισµύ των εµπδίων και
τυ σ/εδιασµύ για την υλπίηση των
αλλαγών. s ρ λς πυ ενδε/µένως θα
διαδραµατίσυν άλλι ενδια�ερ µενι �ρείς
στην ε�ασ�άλιση της υλπίησης αλλαγών
εντ ς των ργανώσεων θα ε�αρτηθεί �υσικά
τ σ απ  την εθνική νµθεσία  σ και απ 
τις παραδσιακές σ/έσεις. sι συνδικαλιστικές
ργανώσεις µπρύν είτε να διαδραµατίσυν
ηγετικ  ρ λ είτε να µην αναλά[υν κανέναν
απλύτως ρ λ. Η νµθεσία µπρεί να
επι[άλλει θετικές υπ/ρεώσεις σε δηµ σιες
αρ/ές ή σε ρισµένυς ή  λυς τυς
εργδ τες. Ειδικευµένι �ρείς ενδε/µένως
να έ/υν ευρείες αρµδι τητες επι[λής,
συµπεριλαµ[ανµένων αρµδιτήτων έρευ-
νας, διατύπωσης συστάσεων ή ε�ασ�άλισης
δεσµεύσεων για τη λήψη θετικών µέτρων µε
σκπ  την υλπίηση αλλαγών.

(1) “Work, empowerment and equality” ∆ηµ9σια διάλε4η στ�
International Institute of Labour Studies, Γενεύη, Ν�έµ-ρι�ς
2000



Αίσθηµα κιν τητας και ανταπ κριση 

8

Απαιτείται η συνεργασία δια� ρων

ενδια�ερµένων �ρέων

Στην καλύτερη περίπτωση, ι εθνικές
κυ[ερνήσεις, ι ειδικευµένι �ρείς, ι
ργανώσεις τυ ιδιωτικύ και τυ δηµ σιυ
τµέα, ι συνδικαλιστικές ργανώσεις, ι ΜΚs
και τα µέλη µεινεκτυσών µάδων θα
διαπιστώσυν τα αµι[αία �έλη της
συνεργασίας για την πραγωγή της ισ τητας.
Η συνεργασία είναι δυνατ  να περιλαµ[άνει
συµ�ωνίες επί µη/ανισµών πυ θα
παρτρύνυν τις ργανώσεις να α�ιλγύν
τν αντίκτυπ των τρε/υσών πρακτικών τυς
και να λαµ[άνυν µέτρα για την άρση των
εµπδίων στην ισ τητα. {ταν διαπιστώννται
θεσµικές διακρίσεις και ι ργανώσεις δεν
λαµ[άνυν µέτρα πρέπει να επι[άλλνται
κυρώσεις. sι επίσηµες κυρώσεις είναι δυνατ 
να πρσδιρί4νται στη νµθεσία ή σε

διικητικές διατά�εις. ∆ιά�ρες µάδες
ενδια�ερ µενων �ρέων µπρύν να
επι[άλλυν ανεπίσηµες κυρώσεις,
συµπεριλαµ[ανµένων τυ απκλεισµύ απ 
δηµ σιες συµ[άσεις, τυ µπϊκτά4 εκ µέρυς
των πελατών ή της εργασιακής κινη-
τπίησης.

Τ πραγµατικ  δίδαγµα απ  τις εµπειρίες σε
κράτη µέλη και άλλα κράτη είναι  τι  σ
περισσ τερι άνθρωπι συµµετέ/υν ως
πραγµατικί ενδια�ερ µενι �ρείς , ι
πίι αντιλαµ[άννται  τι έ/υν πραγµατικ 
συµ�έρν για την ικδ µηση µίας κινωνίας
[ασισµένης στην ισ τητα, τ σ πι
απτελεσµατικί θα είναι τυ/ ν ν µι,
κυρώσεις ή εκστρατείες. Επίσης, η ίδια η
συµµετ/ή δια� ρων µάδων θα συνεισ�έρει
στη διαδικασία αλλαγής στάσεων και
πρακτικών.

Στην sυγγαρία, ι δηγίες έπρεπε να
µετα�ερθύν στην εθνική νµθεσία
εγκαίρως για την πρσ/ώρηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐυ 2004. Η
κυ[έρνηση της sυγγαρίας απ�άσισε να
υιθετήσει µία καιντ µ και περιεκτική
πρσέγγιση στ πλαίσι της διαδικασίας
δια[ύλευσης διάρκειας 2 ετών. Ήταν η
πρώτη �ρά πυ διενεργήθηκε νµθετική
δια[ύλευση µέσω ∆ιαδικτύυ καθώς και µε
πι παραδσιακύς τρ πυς.

Τ Νέµ[ρι τυ 2002 δηµσιεύθηκε σε
ειδική ιστθέση ένα έγγρα� δια[ύλευσης
80 σελίδων. Στ εν λ γω έγγρα�
πρσδιρί4νταν ι έννιες πυ ανα�έρνται
στις δηγίες ΕΚ. Τ έγγρα� δια[ύλευσης
περιεί/ε επίσης πρ ταση σ/ετικά µε τν
τρ π µετα�ράς των δηγιών στην
υγγρική νµθεσία απ  την κυ[έρνηση.
Επίσης, τ Ανώτατ ∆ικαστήρι της
sυγγαρίας υιθέτησε γνωµδ τηση σ/ετικά
µε τ πώς θα επηρεάσει η ε�αρµγή των
δηγιών τις υπάρ/υσες νµικές έννιες της
υγγρικής νµθεσίας.

Στ διάστηµα µετα�ύ Νεµ[ρίυ 2002 και
Μαΐυ 2003, κατά την περίδ επε�εργασίας
τυ υγγρικύ νµθετικύ κειµένυ, ι
υγγρικές αρ/ές συναντήθηκαν µε
εκπρσώπυς της κινωνίας των πλιτών –
ιδίως µε εκπρσώπυς της κιν τητας των
Ρµ καθώς και των µ�υλ�ίλων και
λεσ[ιών – και µε συνδικαλιστικές ργανώσεις
και δίκτυα εργδτών πρκειµένυ να
ενηµερωθύν για τις ανησυ/ίες και τις
πρτεραι τητές τυς για απτελεσµατική
νµθεσία.

Εν συνε/εία, τ σ/έδι εθνικής νµθεσίας
συ4ητήθηκε και πάλι µε τυς [ασικύς
ενδια�ερµένυς στ διάστηµα µετα�ύ
Μαΐυ – Αυγύστυ 2003 και τρππιήθηκε
ως πρς τ περιε/ µεν και τη διατύπωση
πρτύ υπ[ληθεί στ υγγρικ  κιν[ύλι
πρς συ4ήτηση και έγκριση. Τ υγγρικ 
νµθετικ  κείµεν για την ε�αρµγή των
δύ δηγιών [άσει τυ άρθρυ 13, τ πί
εγκρίθηκε στα τέλη τυ 2003, είναι πράγµατι
απτέλεσµα συνεργασίας µετα�ύ κυ[έρνησης
και κινωνίας των πλιτών.

4υγγαρία
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Η διαδικασία δια[ύλευσης στ Ηνωµέν
Βασίλει �εκίνησε τ 2000 µε µία
δια[ύλευση για τις γενικές αρ/ές της
δηγίας για την απασ/ ληση. Ακλύθησαν
δύ ακ µη δια[υλεύσεις. Η πρώτη µε τίτλ
"Towards Equality and Diversity" α�ρύσε
την ευρεία στρατηγική υλπίησης. Η
δεύτερη µε τίτλ "The Way Ahead" �εκίνησε
τν sκτώ[ρι τυ 2002 και ασ/λήθηκε µε
ειδικ τερες πτυ/ές της διάκρισης και µε τ
περιε/ µεν τυ νµσ/εδίυ. Στ /ς των
δια[υλεύσεων ήταν να συ4ητηθύν ι
πρτεραι τητες της πρτειν µενης εθνικής
νµθεσίας και να δθεί σε εργδ τες,
ενδια�ερ µενες ργανώσεις, συνδικα-
λιστικές ργανώσεις και εργα4 µενυς  σ
τ δυνατ ν περισσ τερς /ρ νς ώστε να
πρετιµαστύν σε σ/έση µε τη νµθεσία,
πρτύ αυτή τεθεί σε ισ/ύ.

Στ διάστηµα των τριών ετών πριν απ  τη
θέση σε ισ/ύ των καννισµών ελή�θησαν
περίπυ 4000 απαντήσεις ως απτέλεσµα της
διε�αγωγής δια� ρων δια[υλεύσεων. Ως
ένδει�η της απτελεσµατικ τητας της
διαδικασίας είναι σηµαντικ  να σηµειωθεί  τι
σε αυτή την ανταπ κριση στις δια[υλεύσεις

�είλεται άµεσα η διαµ ρ�ωση ρισµένων
πτυ/ών της νµθεσίας, για παράδειγµα, τυ
ρισµύ τυ γενετήσιυ πρσανατλισµύ
πυ /ρησιµπιείται στυς καννισµύς για
την ισ τητα στην απασ/ ληση (γενετήσις
πρσανατλισµ ς),  πίς ανα�έρεται στν
πρσανατλισµ  ατ µων τυ ιδίυ �ύλυ,
τυ αντίθετυ �ύλυ ή και των δύ �ύλων.

Τέλς, είναι σηµαντικ  να σηµειωθεί  τι τ
Yπυργεί Εµπρίυ και Βιµη/ανίας ήταν
τ κρυ�αί υπυργεί της κυ[έρνησης πυ
ασ/λήθηκε άµεσα µε την υλπίηση των
πτυ/ών της δηγίας για την απασ/ ληση πυ
καλύπτυν τ γενετήσι πρσανατλισµ , τη
θρησκεία ή τις πεπιθήσεις και την ηλικία,
ενώ και άλλα υπυργεία συµµετεί/αν στην
υλπίηση των δηγιών για την απασ/ ληση
και τη �υλετική καταγωγή. Τ Yπυργεί
Εσωτερικών είναι αρµ δι για 4ητήµατα πυ
α�ρύν τη �υλετική καταγωγή και τ
Yπυργεί Εργασίας και Συντά�εων είναι
αρµ δι για 4ητήµατα αναπηρίας. Με την
απτελεσµατική διυπυργική συνεργασία
ε�ασ�αλίστηκε,  πυ ήταν ε�ικτ , έγκαιρη
συν/ή στυς ρισµύς  λων των πτυ/ών
της νµθεσίας.

Ηνωµέν� Βασίλει�

Η π�ικιλία των πρ��πτικών συνεπάγεται ε4ίσ�υ καιν�τ9µες πρ�σεγγίσεις.
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Συµµετ�%ή και κινητ�π�ίηση -ασικών ��ρέων

2.1. 4 µετα-αλλ�µεν�ς ρ�λ�ς των ενώσεων

Τα θύµατα διακρίσεων εµ�ανί,�υν περισσ�τερ�

την τάση και αισθάν�νται µεγαλύτερη σιγ�υριά

να πρ�σ�εύγ�υν στη δικαι�σύνη �ταν

υπ�στηρί,�νται απ� �ργανώσεις. Μ�λ�ν�τι η

ν�µ�θεσία για την καταπ�λέµηση των

διακρίσεων πρέπει να συνδέεται µε τ�υς

γενικ�τερ�υς στ�%�υς της κ�ινωνικής και

�ικ�ν�µικής π�λιτικής, "η ν�µ�θεσία και η

πρ�σ�υγή στη δικαι�σύνη απ�τελ�ύν

σηµαντικ�ύς µη%ανισµ�ύς επι-�λής των

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, επέκτασης της

συµµετ�%ής τ�υ κ�ιν�ύ, -ελτίωσης των

�ικ�ν�µικών συνθηκών, ενθάρρυνσης της

%ειρα�έτησης �ργανώσεων της -άσης,

αναθεώρησης ν�µ�θεσιών και ν�µικών

συστηµάτων και ενίσ%υσης της λ�γ�δ�σίας της

κυ-έρνησης – πτυ%ές αυτ�ύ π�υ �ρισµέν�ι

σ%�λιαστές απ�καλ�ύν γενικά α(ίες τ�υ

‘κράτ�υς δικαί�υ’"(2).

∆ύ είναι ι [ασικές πρϋπθέσεις για την
απτελεσµατικ τητα της νµθεσίας κατά των
διακρίσεων. Πρώτν, τ δικαίωµα των θυµάτων
να έ/υν στη διάθεσή τυς πρσωπικ  ένδικ
[ήθηµα κατά τυ πρσώπυ ή της ένωσης
πρσώπων πυ διέπρα�ε τη διάκριση και
δεύτερν η ύπαρ�η κατάλληλων µη/ανισµών σε
κάθε κράτς µέλς πυ θα ε�ασ�αλί4υν
επαρκή επίπεδα εκτέλεσης.(3)

Απ κτηση δικαιώµατς πρσ�υγής στη

δικαισύνη

Μια απ  τις [ασικές καιντµίες πυ εισήγαγαν
ι δηγίες είναι ι διαδικαστικές εγγυήσεις πυ
περιλαµ[άνυν – µετα�ύ άλλων – τ δικαίωµα

 λων των ενώσεων, ργανώσεων ή άλλων
νµικών νττήτων, ι πίες [άσει των δηγιών
για τη �υλετική ισ τητα και την ίση µετα/είριση
θεωρείται  τι έ/υν "έννµ συµ�έρν", να
υπστηρί4υν άµεσα ή να εκπρσωπύν θύµατα
διακρίσεων  πως ρί4εται στις δύ δηγίες. Η
παρα/ώρηση locus standi – ή δικαιώµατς
πρσ�υγής – άνι�ε νέυς ρί4ντες και
δηµιύργησε νέες πρκλήσεις.

Για πρώτη �ρά, η έννια τυ locus standi για τις
ενώσεις θεσπίστηκε σε κιντικ  επίπεδ, ενώ
στ παρελθ ν α�ρύσε µ νν την αρµδι τητα
εθνικών κυ[ερνήσεων µε δια�ρετικά επίπεδα
συν/ής.

sρισµένι συγγρα�είς εκ�ρά4υν τη
δυσαρέσκειά τυς για τ γεγν ς  τι ι δηγίες
δεν παρέ/υν στις ργανώσεις ανε�άρτητ
δικαίωµα πρσ�υγής στη δικαισύνη /ωρίς να
είναι απαραίτητ ένα συγκεκριµέν µεµνωµέν
θύµα διάκρισης (συλλγικ  δικαίωµα
πρσ�υγής), κάτι πυ θα µπρύσε να απ[εί
ιδιαίτερα /ρήσιµ για την αντιµετώπιση
θεσµθετηµένων µρ�ών διάκρισης, ι πίες
είναι απτέλεσµα γενικευµένων πρακτικών και
ως εκ τύτυ είναι πι δύσκλ να
καταπλεµηθύν απ  µεµνωµένα άτµα.(4)

Εντύτις, στ πλαίσι της διεύρυνσης, η
διάτα�η πυ περιέ/εται και στις δύ δηγίες
παρέ/ει ένα πρ τυπ για τα νέα κράτη µέλη
[ασισµέν στην υ�ιστάµενη πρακτική σε παλαιά
κράτη µέλη.

Κατ’ αρ/ήν, η ε�έλι�η αυτή απτελεί σηµαντική
[ελτίωση τ σ για τυς εργα4 µενυς  σ και
για τυς καταναλωτές. Μέ/ρι σήµερα, αυτί είτε
δεν ήταν σε θέση είτε ήταν απρ θυµι να
πρσ�ύγυν στη δικαισύνη κατά εν ς
εργδ τη ή παρ /υ υπηρεσιών, καθώς αυτ 
µπρεί να εί/ε ως απτέλεσµα την απ λυση απ 
την εργασία ή την παρ/ή ανεπαρκών
υπηρεσιών. Η πρώθηση µίας "τρίτης" δύ για
τα δια[ήµατά τυς, η πία υσιαστικά δεν
δηµιυργεί αντιπαραθέσεις, αναµένεται επίσης
να ενθαρρύνει εργδ τες και παρ /υς
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υπηρεσιών να υιθετήσυν µία πρληπτική
πρσέγγιση ως πρς την ε�αρµγή των δύ
δηγιών.

Ωστ σ, η πραγµατικ τητα είναι  τι ι διατά�εις
των δηγιών πυ 4ητύν απ  τα κράτη µέλη να
πράγυν τ διάλγ µετα�ύ [ιµη/ανίας(5) και
ΜΚs(6), καθώς και να παρα/ωρήσυν δικαίωµα
πρσ�υγής σε ργανώσεις µε έννµ συµ�έρν,
θέτει τις συνδικαλιστικές ργανώσεις, τις ΜΚs
και άλλες συνα�είς ργανώσεις σε δύσκλη
θέση.

Η θέση τυς είναι δύσκλη, δι τι για να υπάρ�ει
πραγµατικ ς αντίκτυπς στην ε�αρµγή των
δηγιών ι ργανώσεις πρέπει να
αντεπε�έλθυν στις νέες αυτές πρκλήσεις.
Πρέπει να πρσαρµ συν τις επαγγελµατικές
τυς δε�ι τητες και πρακτικές και να
αναπτύ�υν πι λκληρωµένες στρατηγικές για
την καλύτερη πρστασία ενδε/ µενων  θυµάτων
διάκρισης και την ενίσ/υση της ισ τητας.

Αντιµετώπιση της πρ κλησης

sρισµένες απ  τις [ασικές δραστηρι τητες στις
πίες πρέπει να επικεντρωθύν ι ργανώσεις
αυτές για επίτευ�η τυ στ /υ τυς είναι ι
ε�ής:

- Παρ/ή ενηµέρωσης: τα ενδε/ µενα  θύµατα
και γενικ τερα τ ευρύ κιν  πρέπει να έ/υν
καλύτερη ενηµέρωση σ/ετικά µε τα υπάρ/ντα
νµθετικά µέσα. Πλύ συ/νά, τα θύµατα δεν
γνωρί4υν  τι έ/υν δικαίωµα πρσ�υγής στη
δικαισύνη, πιες διαδικασίες πρέπει να
ακλυθήσυν ή ακ µη πιν πρέπει να
πρσεγγίσυν σε περίπτωση πυ παραστεί
ανάγκη.

- Ευαισθητπίηση και κατάρτιση: πρέπει να
κατα[ληθύν τεράστιες πρσπάθειες στν
τµέα της ευαισθητπίησης και της κατάρτισης
εκείνων πυ τ έργ τυς έ/ει άµεση σ/έση µε
τις δηγίες και την ε�αρµγή τυς σε εθνικ 
επίπεδ. sι ργανώσεις µπρύν να
συνεισ�έρυν πρσ�έρντας ειδική κατάρτιση
σε 4ητήµατα πυ α�ρύν την ίση µετα/είριση
και την καταπλέµηση των διακρίσεων.

- Στήρι�η και άσκηση πιέσεων: θα /ρειαστεί
νµική εµπειργνωµσύνη και εµπειρ-
γνωµσύνη  σν α�ρά την παρ/ή στήρι�ης
απ  ΜΚs και άλλες συνα�είς ργανώσεις
πρκειµένυ, για παράδειγµα, να ε�ασ�αλιστεί
 τι ι διατά�εις πυ περιλαµ[άννται στις
δηγίες ε�αρµ 4νται ρθά, να τεκµηριωθύν ι
κατα/ρηστικές πρακτικές ή για τ τυπικ  των
νµθετικών πρά�εων.

- ∆ηµιυργία συµµα/ιών και δικτύωση:
πρκειµένυ τ θέµα της ισ τητας να παραµείνει
στην κρυ�ή της πλιτικής ατ4έντας, είναι
απαραίτητη η πλιτική κινητπίηση για την
επίτευ�η µεγαλύτερης πρ[λής, α�ιπιστίας και
στήρι�ης. sι ργανώσεις πρέπει να κατα[άλλυν
πρσπάθειες για τη συµµετ/ή  σ τ δυνατ ν
περισσ τερων ενδια�ερµένων και πρέπει να
συνεργά4νται ενεργά µε ειδικευµένυς �ρείς
ή συγκεκριµένυς  ργανισµύς.

Απµένει να διαπιστώσυµε εάν ι επιλέ�ιµες
ργανώσεις πράγµατι α�ιπιύν πλήρως τις
δυνατ τητες πυ τυς παρέ/νται µέσω των
νέων καν νων. Πλλά θα ε�αρτηθύν απ  την
ικαν τητά τυς να εκσυγ/ρνίσυν τις δµές
τυς για να γίνυν περισσ τερ επαγγελµατικές,
να κινητπιήσυν  τ ανθρώπιν δυναµικ   και
τυς ικνµικύς π ρυς, και να πρ-
σαρµ συν τις ργανώσεις τυς. Η επι[λή και η
ε�αρµγή των δηγιών είναι στι/εία µίας
µακράς διαδικασίας  πυ πρέπει τελικά να
δηγήσει σε κινωνική αλλαγή των κινωνιών
µας. sι ργανώσεις µε "έννµ συµ�έρν"
κατέ/υν µία καλή θέση και τυς α�ί4ει να
διαδραµατίσυν θεµελιώδη ρ λ στην εν λ γω
διαδικασία.

(2) Public Interest Litigation from: Selected Issues and
Examples: Helen Hershkoff

(3) COM/ 99/ 0565 τελικ9.
(4) Meeting the challenge? A comparison between the EU racial

equality Directive and the Starting line. Mark Bell. Στ� The
Starting line and the incorporation of the Racial Equality
Directive into the national laws of the EU Member States and
Accession States. Isabelle Chopin και Jan Niessen (επιµ.).
Λ�νδίν�/Βρυ4έλλες: Επιτρ�πή για τη Φυλετική Ισ9τητα/�µάδα
Μεταναστευτικής Π�λιτικής, 2001, σ. 22-54.

(5) Άρθρ� 11 της �δηγίας για τη 1υλετική ισ9τητα και άρθρ� 13
της �δηγίας για τη διαµ9ρ1ωση γενικ�ύ πλαισί�υ για την
ισ9τητα 

(6) Άρθρ� 12 της �δηγίας για τη 1υλετική ισ9τητα και άρθρ� 14
της �δηγίας για τη διαµ9ρ1ωση γενικ�ύ πλαισί�υ για την
ισ9τητα
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Ειδικευµένι �ρείς ισ τητας και η 
δηγία για τη �υλετική καταγωγή 

Τ� άρθρ� 13 της �δηγίας για τη �υλετική

ισ�τητα πρ�-λέπει �τι πρέπει να �ρισθεί

ειδικευµέν�ς ��ρέας (ή ��ρείς) για την

πρ�ώθηση της αρ%ής της ίσης µετα%είρισης

�λων των πρ�σώπων %ωρίς διακρίσεις λ�γω

�υλετικής ή εθνικής καταγωγής. Καθήκ�ν

τ�υ (τ�υς) είναι η παρ�%ή ανε(άρτητης

-�ήθειας σε θύµατα διάκρισης, η διε(αγωγή

ανε(άρτητων ερευνών για τις διακρίσεις, και

η δηµ�σίευση ανε(άρτητων εκθέσεων και η

διατύπωση συστάσεων για �π�ι�δήπ�τε

,ήτηµα α��ρά τις διακρίσεις.

Στις δηγίες µε [άση τ άρθρ 13
πραναγγέλθηκε σηµαντικ ς αριθµ ς αλλαγών
τ σ ως πρς τα σηµαντικά δικαιώµατα  σ και
ως πρς τις διικητικές δµές πυ είναι
απαραίτητες πρκειµένυ να καταστεί δυνατή
η απτελεσµατική ε�αρµγή των νέων
καν νων.

Ειδικευµένι �ρείς – µία νµική

υπ/ρέωση 
sι δηγίες υπ/ρεώνυν τις κυ[ερνήσεις να
πρ[ύν σε αρκετές ενέργειες πυ είναι
καθριστικές για την απτελεσµατική
ε�αρµγή της νµθεσίας κατά των
διακρίσεων. Σε αυτές περιλαµ[άνεται η
σύσταση ειδικευµένων �ρέων, ι πίι θα
απτελέσυν υπστηρικτικ  σύνδεσµ µετα�ύ
της νµθεσίας και των θυµάτων των
διακρίσεων. Στην εντλή των ειδικευµένων
�ρέων περιλαµ[άνεται η πρσ�ρά
ανε�άρτητης υπστήρι�ης σε θύµατα
διάκρισης, η πία µπρεί να παρασ/εθεί µε
πλλύς τρ πυς (απ  την παρ/ή
ενηµέρωσης έως τη διαµεσλά[ηση και την
πρσ�υγή στη δικαισύνη). sι ειδικευµένι
�ρείς µπρύν επίσης να διε�άγυν
ανε�άρτητες έρευνες (απδίδντας πρτε-
ραι τητα σε ρισµένυς τµείς στυς πίυς
υπάρ/υν διακρίσεις), να δηµσιεύυν
εκθέσεις και να διατυπώνυν συστάσεις
πλιτικής (για παράδειγµα, σε σ/έση µε
επείγντα 4ητήµατα).

Πλλά κράτη µέλη της ΕΕ τρππίησαν τη
νµθεσία τυς περί ίσης µετα/είρισης ή
ενέκριναν νέυς ν µυς για τη µετα�ρά των
δύ δηγιών εντ ς των πρθεσµιών πυ  ρισε
η Επιτρπή. Ωστ σ, για τη µετα�ρά της
δηγίας για τη �υλετική ισ τητα πλλά κράτη
αντιµετώπισαν την πρ κληση είτε να
συστήσυν έναν εντελώς νέν ανε�άρτητ
�ρέα για τ σκπ  αυτ  είτε να
αναθεωρήσυν τις αρµδι τητες υ�ιστάµενων
ειδικευµένων �ρέων.(7)

Η (σε ρισµένες περιπτώσεις σύντµη) ιστρία
των υ�ιστάµενων ανε�άρτητων ειδικευµένων
�ρέων στ Βέλγι, την Ιρλανδία, τις Κάτω
uώρες, τη Συηδία και τ Ηνωµέν Βασίλει,
στις αρµδι τητες των πίων στηρί/θηκε η
κατάρτιση µντέλων για τα καθήκντα πυ
περιγρά�νται στ άρθρ 13, δεί/νει  τι
διαδραµατί4υν σηµαντικ  ρ λ στην
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πράσπιση των δικαιωµάτων των πρσώπων
καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυ�η πλιτικών
κατά των διακρίσεων.

sι υ�ιστάµενι �ρείς ρί4υν τ

σηµεί ανα�ράς

s [ασικ ς ρ λς πυ διαδραµατί4υν ι �ρείς
ισ τητας στις /ώρες αυτές είναι ευρύτερς σε
σ/έση µε τις αρµδι τητες πυ απαιτύνται
στην δηγία για τη �υλετική ισ τητα. Αυτ  τ
de facto σηµεί ανα�ράς /ρησιµπιήθηκε
αυθ ρµητα και στις 25 /ώρες της ΕΕ,  ταν
υπάρ/ει τάση να επεκτείννται ι
αρµδι τητες συµπεριλαµ[άνντας διακρίσεις
πυ δεν �είλνται µ νν στην �υλετική ή
εθνική καταγωγή. Στις περιπτώσεις πυ
υπάρ/υν περισσ τερι τυ εν ς �ρείς πυ
καλύπτυν δια�ρετικύς λ γυς διάκρισης
σ/εδιά4εται η συγ/ώνευσή τυς ή η ενίσ/υση
της µετα�ύ τυς συνεργασίας.

Γενικ τερα, η ενισ/υµένη διακρατική συνεργασία
και η ανταλλαγή εµπειργνωµσύνης [ηθύν
τυς ειδικευµένυς �ρείς να εκπληρώσυν
καλύτερα τ ρ λ τυς πυ συνίσταται στην
πρώθηση της ίσης µετα/είρισης και στην
παρ/ή ανε�άρτητης [ήθειας σε θύµατα
�υλετικών διακρίσεων. Τ κιντικ 
πρ γραµµα δράσης για την καταπλέµηση των
διακρίσεων (2001 – 2006) ανέπτυ�ε και
/ρηµατδτεί δύ [ασικές πρωτ[υλίες µε
σκπ  την ενθάρρυνση της ανταλλαγής
γνώσεων και εµπειριών.

Πρώτν, στ πλαίσι τυ πργράµµατς µε
τίτλ «Towards a uniform and dynamic imple-
mentation of EU anti-discrimination legislation:
the role of specialised bodies» δηµιυργήθηκε
δίκτυ πυ απτελείται απ  έ�ι υπάρ/ντες
ειδικευµένυς �ρείς, τ συνήγρ για τις ίσες
ευκαιρίες στην απασ/ ληση στην Αυστρία, και
την sµάδα Μεταναστευτικής Πλιτικής
(Βέλγι). Στ /ς τυ πργράµµατς είναι η
ενιαία ερµηνεία και ε�αρµγή της κιντικής
νµθεσίας κατά των διακρίσεων, καθώς και η
ενθάρρυνση της δυναµικής ανάπτυ�ης της ίσης
νµικής µετα/είρισης στα κράτη µέλη της ΕΕ.

Τ δίκτυ θα επεκταθεί [αθµιαία ώστε να
περιλά[ει νέυς ειδικευµένυς �ρείς απ 
άλλα κράτη µέλη και υπψή�ιες πρς έντα�η
/ώρες, καθώς και �ρείς πυ ασ/λύνται µε

λ γυς διάκρισης πυ δεν σ/ετί4νται µε τη
�υλετική καταγωγή. Εκπρ σωπι των
νεσυσταθέντων ή µελλντικών �ρέων
συµµετέ/υν ήδη σε δραστηρι τητες τυ
πργράµµατς,  πως ι τακτικές συναντήσεις
εµπειργνωµ νων(8).

∆εύτερν, ι ειδικευµένι εκείνι �ρείς πυ
δεν διαθέτυν ακ µη επαρκείς π ρυς ή
εµπειργνωµσύνη λαµ[άνυν [ήθεια 
µέσω των λεγ µενων πργραµµάτων
"αδελ�πίησης", τα πία συνδυά4υν
περισσ τερ και λιγ τερ έµπειρυς
ειδικευµένυς �ρείς. Ένα τέτι πρ γραµµα
έ/ει ήδη υλπιηθεί µετα�ύ της Επιτρπής
Ισ τητας της Β ρειας Ιρλανδίας (ECNI) και τυ
Εθνικύ Συµ[υλίυ Εθνικών και
∆ηµγρα�ικών �ητηµάτων (NCEDI) τυ
Συµ[υλίυ Υπυργών της Σ �ιας (Βυλγαρία).

Η ECNI πρσέ�ερε τις γνώσεις και την πείρα
της σ/ετικά µε τη νµθεσία και τις [έλτιστες
πρακτικές τυ Ηνωµένυ Βασιλείυ κατά των
διακρίσεων και συνέδραµε στην κατάρτιση
νµθεσίας και την πρώθηση της δηµ σιας
συ4ήτησης και τυ διαλ γυ σ/ετικά µε τ
περιε/ µεν  της. Η ECNI �εκίνησε δεύτερ
πρ γραµµα αδελ�πίησης µε τ Γρα�εί τυ
Νµικύ Συµ[ύλυ (OLC) στ Ταλλίν της
Εσθνίας τ Φε[ρυάρι τυ 2004. Θα
συνδράµει τ OLC στην ανάπτυ�η διαδικασίας
για τ /ειρισµ  καταγγελιών και την κατάρτιση
εγ/ειριδίυ διαδικασιών. Θα παράσ/ει επίσης
κατάρτιση στ πρσωπικ  τυ OLC σ/ετικά µε
τις δηγίες της ΕΕ, α�ιπιώντας την ερµηνεία
της νµθεσίας κατά των διακρίσεων και την
πρακτική απ  τ Ηνωµέν Βασίλει και τη
Β ρεια Ιρλανδία.

Αυτά και άλλα πργράµµατα "αδελ�πίησης"
πρσ�έρυν συνα�είς εµπειρίες, υλικ  και
µντέλα για τη συνεργασία και την ανταλλαγή
εµπειργνωµσύνης µετα�ύ ειδικευµένων
�ρέων.

(7). Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή, Specialised bodies to promote equa-
lity and/or combat discrimination. Final Report (2002).
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamen-
tal_rights/index_en.htm (publications, Study on anti-discri-
mination bodies).

(8) Βλέπε www.migpolgroup.com/programmes, Diversity and
anti-discrimination, Anti-discrimination, Specialised bodies
α για εκθέσεις απ9 τις συναντήσεις εµπειρ�γνωµ9νων
-λέπε www.migpolgroup.com/publications 
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Η άπψη µίας ένωσης:
Πρστασία των δικαιωµάτων των Ρµ

"Στ� παρελθ�ν", ε(ηγεί η Dimitrina Petrova,

διευθύντρια τ�υ ERRC, "στην ατ,έντα των

δικαιωµάτων των Ρ�µ κυριαρ%�ύσε τ� ,ήτηµα

της �υλετικής -ίας. Ωστ�σ�, τα τελευταία τρία

%ρ�νια τ� ενδια�έρ�ν µετατ�πίστηκε πρ�ς τ�

,ήτηµα της καταπ�λέµησης των διακρίσεων.

Σήµερα, �ταν µιλάµε για υπ�θέσεις π�υ

α��ρ�ύν τα ν�µιµα δικαιώµατα των Ρ�µ,

ανα�ερ�µαστε ως επί τ� πλείστ�ν σε ,ητήµατα

διακρίσεων. Ακ�µη και σε περιπτώσεις π�υ τ�

κεντρικ� ,ήτηµα είναι ένα -ίαι� συµ-άν, τ�

συνδυά,�υµε µε κάπ�ια διάκριση".

Τ Ευρωπαϊκ  Κέντρ για τα ∆ικαιώµατα των Ρµ
(ERRC) είναι µία ργάνωση δηµσίυ
συµ�έρντς πυ ασ/λείται µε τη νµθεσία
και τα ανθρώπινα δικαιώµατα και εδρεύει στη
Βυδαπέστη. Είναι ένας επαγγελµατικ ς �ρέας
πυ διικείται απ  διεθνές διικητικ  συµ[ύλι.
Καθώς η πλειν τητα των ευρωπαίων Ρµ
κατικύν στην Κεντρική και Ανατλική Ευρώπη,
ι δραστηρι τητες επικεντρώννται κατά κύρι
λ γ στην περι/ή αυτή.

Με γενική εντλή την πρστασία των νµίµων
δικαιωµάτων των Ρµ, τ πρσωπικ , ι
συνεργάτες και ι σύµ[υλι τυ Κέντρυ
διεκπεραιώνυν τις τρεις κύριες δραστηρι τητες

της ργάνωσης: πρσ�υγή στη δικαισύνη,
νµική κατάρτιση και παρ/ή στήρι�ης.

Η θέση σε ισ/ύ της δηγίας για τη �υλετική
καταγωγή εί/ε µεί4να αντίκτυπ  /ι µ νν στις
νµικές δραστηρι τητες τυ ERRC αλλά και στις
πρωτ[υλίες κατάρτισης και παρ/ής στήρι�ης
πυ αναλαµ[άνει.

"Απ  την έγκρισή της, η δηγία για τη �υλετική
ισ τητα απτέλεσε κεντρικ  θέµα της ατ4έντας
µας για τη στήρι�η, την κατάρτιση και την
πρσ�υγή στη δικαισύνη", λέει η κ. Petrova.
"{σν α�ρά την πρσ�υγή στη δικαισύνη,
/αιρετί4υµε τη διάτα�η της δηγίας για την
�υλετική καταγωγή πυ α�ρά την παρα/ώρηση
locus standi σε ενώσεις. Στην πραγµατικ τητα
στηρι4 µαστε στη διάτα�η αυτή, καθώς µας
παρέ/ει τη δυνατ τητα να πάµε κατευθείαν στ
δικαστήρι για να εκπρσωπήσυµε θύµατα
διακρίσεων".

"sι περισσ τερες απ  τις δραστηρι τητές µας
σε σ/έση µε τη δικαισύνη επικεντρώννται
στην Κεντρική και Ανατλική Ευρώπη – εκεί  πυ
4ει η πλειν τητα των ευρωπαίων Ρµ. Απ  τα
νέα και τα υπψή�ια πρς έντα�η στην ΕΕ κράτη
µέλη, µ νν η Βυλγαρία, η sυγγαρία και η
Ρυµανία διαθέτυν λκληρωµένη νµθεσία
κατά των διακρίσεων [ασισµένη στην δηγία της
ΕΕ. Τ σ στην sυγγαρία  σ και στη Βυλγαρία,
λά[αµε τα πρώτα µέτρα για να στηρί�υµε
υπθέσεις στις πίες τ ERRC θα µπρέσει να
παραστεί µε την ιδι τητα τυ διαδίκυ, µε
έµ�αση στην πρ σ[αση των Ρµ σε δηµ σιες
υπηρεσίες. Έτσι, για παράδειγµα, έ/υµε ήδη
καταθέσει αγωγή για διάκριση κατά των Ρµ
 σν α�ρά την πρ σ[αση στ δίκτυ
ηλεκτρδ τησης. Με τν τρ π αυτ  θέλυµε να
δύµε πώς θα αντιδράσυν τα δικαστήρια  ταν
ενάγων θα είναι µία ΜΚs".

"Απµένει ακ µη να δύµε εάν ι ν µι κατά των
διακρίσεων πυ ψη�ίστηκαν στις άλλες /ώρες
περιλαµ[άνυν διάτα�η για την παράσταση στ
δικαστήρι µε την ιδι τητα τυ διαδίκυ. Σε
/ώρες  πυ η διάτα�η αυτή δεν περιλαµ[άνεται
στη νµθεσία, θα συνε/ίσυµε να εκπρ-
σωπύµε τ δηµ σι συµ�έρν εκπρσωπώντας
µεµνωµένυς πελάτες".
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"Τ ERRC επί τυ παρ ντς εµπλέκεται σε
τυλά/ιστν 150 υπθέσεις πυ [ρίσκνται σε
ε�έλι�η σε εγ/ώρι επίπεδ. Περίπυ  παρ µις
είναι και  αριθµ ς των υπθέσεων των πίων η
ε�έταση έ/ει λκληρωθεί. Τυλά/ιστν τ 80%
των τρε/υσών υπθέσεων περιέ/υν στι/εία
πυ α�ρύν διακρίσεις. Περίπυ 30-40 απ 
αυτές [ρίσκνται ενώπιν της δικαισύνης στ
πλαίσι εν ς απ  τα τέσσερα πργράµµατα
κινής πρσ�υγής στη δικαισύνη πυ
καταρτίστηκαν στην sυγγαρία, τη Σλ[ακία, την
Τσε/ική ∆ηµκρατία και τη Βυλγαρία σε
συνεργασία µε εθνική νµική ργάνωση".

Η κ. Petrova ε�ήγησε περαιτέρω τη δµή αυτών
των πργραµµάτων κινής πρσ�υγής στη
δικαισύνη: "Μία συντνιστική επιτρπή πυ
απτελείται απ  δικηγ ρυς τυ ERRC και
εκπρσώπυς της εθνικής ΜΚs είναι αρµ δια για
την επιλγή των υπθέσεων πυ θα υπ[ληθύν
στη δικαισύνη σύµ�ωνα µε πρκαθρισµένες
κατευθυντήριες γραµµές. Τα νµικά καθήκντα
επιµερί4νται µετα�ύ τυ ERRC και τυ εθνικύ
εταίρυ. Για παράδειγµα, πρ σ�ατα καταθέσαµε
αγωγή κατά της στείρωσης στην sυγγαρία απ 
κινύ µε την NEKI (ΜΚs πυ πρασπί4εται τα
δικαιώµατα των µειντήτων). {λες αυτές ι
υπθέσεις επικεντρώννται κυρίως σε
διακρίσεις".

"Τ ERRC δραστηριπιείται και σε διεθνές
επίπεδ – δηλαδή στ Ευρωπαϊκ  ∆ικαστήρι
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στ Στρασ[ύργ και
σε  ργανα συνθηκών των Ηνωµένων Εθνών.
Κατέθεσε αγωγές στ πλαίσι επιµέρυς
διαδικασιών υπ[λής καταγγελιών των
Ηνωµένων Εθνών,  πως η CERD (Σύµ[αση περί
καταργήσεως πάσης µρ�ής �υλετικών
διακρίσεων) ή η CEDAW (Σύµ[αση για την
ε�άλειψη  λων των µρ�ών διακρίσεως κατά των
γυναικών). Σήµερα /ειρι4 µαστε συνλικά
περίπυ 40 διεθνείς υπθέσεις απ  τις πίες
σ/εδ ν ι µισές α�ρύν διακρίσεις".

Η κ. Petrova συνειδητπιεί τη σηµασία της
ευαισθητπίησης των νµικών σε 4ητήµατα των
Ρµ, ιδίως ε� σν σ/ετί4νται µε τις νέες
δηγίες της ΕΚ.

"Τα τελευταία τρία /ρ νια ργανώσαµε έ�ι µε
επτά σεµινάρια ετησίως, τα πία απευθύννταν
σε δικηγ ρυς πυ ανέλα[αν ή αναλαµ[άνυν
υπθέσεις πυ α�ρύν τυς Ρµ. {πως
ανέ�ερα, ι υπθέσεις πυ σ/ετί4νται µε τα
δικαιώµατα των Ρµ δεν είναι πλέν υπθέσεις
κακµετα/είρισης απ  την αστυνµία, [ίας ή

άλλες υπθέσεις πυ εµπίπτυν στ πλαίσι τυ
συστήµατς της πινικής δικαισύνης, αλλά
υπθέσεις πυ α�ρύν διακρίσεις στν τµέα
των κινωνικικνµικών δικαιωµάτων –
δηλαδή δικαιωµάτων στην απασ/ ληση, την
εκπαίδευση, την υγεινµική περίθαλψη, τη
στέγαση και τις δηµ σιες υπηρεσίες – πυ
συνιστύν κύρια 4ητήµατα της δηγίας για την
�υλετική καταγωγή".

Η κ. Petrova συνέ/ισε λέγντας  τι "µέ/ρι
στιγµής η ανταπ κριση στην κατάρτιση πυ
παρέ/υµε είναι πλύ θετική. Στην αρ/ή
θεωρύσαµε  τι ι δικαστές δεν θα ήθελαν να
τα�ιδέψυν για να λά[υν µέρς σε σεµινάρια
για τυς Ρµ, αλλά η νµική κιν τητα
παρακλύθησε µε µεγάλ ενδια�έρν τα
µαθήµατα κατάρτισης, καθώς η νµθεσία είναι
νέα και ενδια�έρυσα και ι Ρµ
συγκαταλέγνται σε αυτύς πυ ω�ελύνται
κυρίως απ  την δηγία για τη �υλετική
καταγωγή στην Ευρώπη".

"Τα τελευταία τρία /ρ νια έ/υµε καταρτίσει
συνλικά σ/εδ ν 1000 νµικύς. Φυσικά, η
διαδικασία αυτή δεν θα επι�έρει άµεσες αλλαγές
στη στάση ή την εµπειργνωµσύνη, είναι  µως
µία αρ/ή. sι συµµετέ/ντες ήλθαν σε επα�ή µε
νέες ιδέες, µε τ περιε/ µεν της δηγίας,
αναπτύ/θηκαν νέες επα�ές στν τµέα".

Εκτ ς απ  τις δραστηρι τητες στυς τµείς της
πρσ�υγής στη δικαισύνη και της κατάρτισης, η
κ. Petrova ανα�έρθηκε στ έργ τυ Κέντρυ
 σν α�ρά την παρ/ή στήρι�ης.

"Στ /ς µας είναι να συµµετέ/υµε ενεργά στην
κατάρτιση εθνικής νµθεσίας κατά των
διακρίσεων, και επιτύ/αµε τν στ / αυτ  στη
Βυλγαρία και την sυγγαρία. Συµµετεί/α
πρσωπικά στην µάδα εργασίας πυ κατάρτισε
τη σ/ετική νµθεσία στη Βυλγαρία, και στην
sυγγαρία συµµετεί/αµε ως επαΐντες και
διατυπώσαµε σ/ λια σε σ/έση µε τα πρσ/έδια.
Και στις δύ λιπ ν περιπτώσεις αισθαν µαστε
κατά κάπιν τρ π "κύριι" των ν µων πυ
τελικά εγκρίθηκαν".

"{σν α�ρά τις άλλες /ώρες, πρσπαθύµε να
ανταλλάσσυµε συνε/ώς πληρ�ρίες και να
διατυπώνυµε γνώµες επί νµσ/εδίων, απ 
κινύ µε τπικύς εταίρυς. Φυσικά, ρισµένες
/ώρες είναι λιγ τερ ανικτές και
/αρακτηρί4νται απ  µικρ τερη δια�άνεια".

"Είµαι συγκρατηµένα αισι δ�η  τι τα νέα κράτη
µέλη θα ε�αρµ συν τη νµθεσία κατά των



διακρίσεων πυ [ασί4εται στην δηγία της ΕΕ για
την �υλετική καταγωγή. Αυτ  ισ/ύει ήδη σε τρεις
/ώρες και περιµένυµε να δύµε τι θα συµ[εί στη
Σλ[ενία, τη Σλ[ακία και την Τσε/ική
∆ηµκρατία. Η κατάσταση είναι λιγ τερ
ενθαρρυντική στην Εσθνία, τη Λιθυανία και την
Πλωνία. Στις /ώρες αυτές, αυτ  πυ πιθανώς θα
πρκύψει θα είναι ένα συννθύλευµα διατά�εων
διασκρπισµένων σε λ κληρη τη νµθεσία και
 /ι ένας συνλικ ς ν µς".

{σν α�ρά τις µελλντικές πρτεραι τητες τυ
ERRC, η κ. Petrova είναι ενθυσιώδης αλλά
ρεαλίστρια: "Τα τελευταία /ρ νια, κύρια
πρτεραι τητά µας είναι η διεύρυνση της ΕΕ και

η ε�αρµγή της δηγίας για τη �υλετική
καταγωγή σε εθνικ  επίπεδ. Αυτ  πυ
επιθυµύµε για τ µέλλν είναι να εντείνυµε τ
έργ µας σε γειτνικές /ώρες – συγκεκριµένα
στα Βαλκάνια, την sυκρανία και τη Ρωσία. Τα
[ίαια συµ[άντα και η κακµετα/είριση απ  την
αστυνµία ε�ακλυθύν να είναι τα κύρια
πρ[λήµατα µε τα πία έρ/νται αντιµέτωπι ι
Ρµ στις /ώρες αυτές. Συνεπώς,  αγώνας για
πρ σ[αση στην εκπαίδευση ή την απασ/ ληση
µπρεί να �αίνεται κατά κάπι τρ π
πλυτέλεια, θα στε�θεί  µως απ  επιτυ/ία και
ελπί4υµε  τι τα πργράµµατά µας πυ
[ρίσκνται σε ε�έλι�η θα απ�έρυν καρπύς
στ µέλλν".

Συµµετ/ή και κινητπίηση [ασικών �ρέων
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Σύµ�ωνα µε εκτιµήσεις,  πληθυσµ ς των
Ρµ στην Ευρώπη σήµερα κυµαίνεται µετα�ύ
6 και 12 εκατµµυρίων. Η απ κτηση ακρι[ών
στι/είων είναι δύσκλη, καθώς ι Ρµ δεν
δηλώνυν ανικτά την εθνικ τητά τυς λ γω
της [αθιά εδραιωµένης πρκατάληψης
εναντίν τυς στην πλειψη�ική κιν τητα.
Περίπυ τ 80% των Ρµ της Ευρώπης 4υν
στην Κεντρική και Ανατλική Ευρώπη,  πυ
σε ρισµένες /ώρες ανέρ/νται σε πσστ 
άνω τυ 5% τυ πληθυσµύ.

Η κιν τητα των Ρµ παρυσιά4ει µεγάλη
πικιλµρ�ία τ σ στη γλώσσα  σ και στις
πλιτιστικές παραδ σεις. Εντύτις, ι Ρµ
απτελύν �ε/ωριστή εθντική µάδα πυ
έ/ει τις ρί4ες της στις πρώτες
µεταναστεύσεις απ  την Ινδία. sι
δια�ρετικές διάλεκτι της γλώσσας των
Ρµ έ/υν κινή ρί4α πυ [ασί4εται στα
αρ/αία παντ4άµπι ή /ίντι. sι περισσ τερι
Ρµ υπδιαιρύνται σε µάδες ανάλγα µε
τν τ π κατικίας ή πρέλευσης,  πως ι
ισπανί "Gitanos", ι γάλλι "Manouche" και
ι γερµανί "Cinti".

Σε λ κληρη την ευρωπαϊκή ιστρία, ι Ρµ
υ�ίστανται συνε/ώς απ ρριψη και διώ�εις. Η
πι µελανή περίδς είναι  Β’ Παγκ σµις
Π λεµς και η καταδίω�ή τυς απ  τυς
Να4ί, ι πίι ευθύννται για τ θάνατ έως

και 1,5 εκατµµυρίυ Ρµ. Λ γω τυ
µακρ/ρ νιυ απκλεισµύ, πλλί Ρµ
ε�ακλυθύν να 4υν σήµερα κάτω απ 
πλύ δύσκλες συνθήκες στ περιθώρι της
κινωνίας. Συ/νά στερύνται [ασικά
ανθρώπινα δικαιώµατα  πως στέγαση,
εκπαίδευση, κινωνικές υπηρεσίες και
υγεινµική περίθαλψη. Σε εκθέσεις είναι
συνηθισµένες ι ανα�ρές σε ανεργία κατά
100 % σε ρισµένυς ικισµύς Ρµ. Επίσης,
ε�ακλυθεί να είναι συνηθισµέν
�αιν µεν για την πλειν τητα των παιδιών
των Ρµ η �ίτησή τυς σε �ε/ωριστά
σ/λεία.

Για περισσ τερες πληρ�ρίες [λέπε:

Ευρωπαϊκ  Κέντρ για τα ∆ικαιώµατα των
Ρµ: http://www.errc.org

Ευρωπαϊκ  Γρα�εί Πληρ� ρησης για τυς
Ρµ: www.erionet.org

Νέα των Ρµ: www.romnews.com

Ηλεκτρνική ε�ηµερίδα Patrin – Πλιτισµ ς
και Ιστρία των Ρµ:
www.geocities.com/Paris/5121

Πρωτ[υλία για την Εκπαίδευση των Ρµ:
www.osi.hu/esp/rei/

Πληρ���ρίες και αριθµητικά 
στ�ι%εία για τ�υς Ρ�µ



17

2.2. Συµµετ�%ή κ�ινωνικών εταίρων

Εργδ τες: [ασικ ς εταίρς στην καταπλέµηση των
διακρίσεων στ /ώρ εργασίας

Susan Scott-Parker,
∆ιευθύντρια τ�υ Employers Disability Forum,

Ηνωµέν� Βασίλει�

" Καθήκ�ν µας είναι να διευκ�λύν�υµε εργ�δ�τες

να πρ�σλαµ-άν�υν άτ�µα µε ειδικές ανάγκες και

να θεωρ�ύν ευπρ�σδεκτ�υς πελάτες µε ειδικές

ανάγκες".

Τ Φ ρυµ Εργδτών για την Αναπηρία είναι µία
ργάνωση µε έδρα τ Ηνωµέν Βασίλει, η πία
επικεντρώνει τις δραστηρι τητές της στ 4ήτηµα
της αναπηρίας στ /ώρ εργασίας. uρηµατδ-
τείται και διικείται απ  εργδ τες. Τ Φ ρυµ έ/ει
περισσ τερα απ  375 µέλη και εκπρσωπεί
ργανώσεις πυ απασ/λύν άνω τυ 20% τυ
εργατικύ δυναµικύ τυ Ηνωµένυ Βασιλείυ.
Απ  τ 1986, έτς της ίδρυσής τυ, τ Φ ρυµ
συνεργά4εται στενά µε την κυ[έρνηση και άλλυς
ενδια�ερ µενυς, ανταλλάσσντας [έλτιστες
πρακτικές µε σκπ  να διευκλύνει την πρ σληψη
ατ µων µε ειδικές ανάγκες και την ε�υπηρέτηση
πελατών µε σωµατική ή νητική αναπηρία.

Ωστ σ, η Susan Scott-Parker, διευθύντρια και
ιδρύτρια τυ Φ ρυµ, τνί4ει  τι η ργάνωση δεν
είναι ένα παραδσιακ  µντέλ ένωσης
εργδτών.

"Λειτυργύµε [άσει εν ς µντέλυ πυ
επικεντρώνεται τ σ σε εργδ τες  σ και σε
άτµα µε ειδικές ανάγκες. Θεωρύµε καθήκν µας
να �έρυµε κντά τις δύ αυτές µάδες, πρς
 �ελς και των δύ. Πι συγκεκριµένα,
ενθαρρύνυµε και τις δύ µάδες να
επανε�ετάσυν τν τρ π µε τν πί
πρσεγγί4υν κινά 4ητήµατα πρώθησης της
ικνµικής και κινωνικής έντα�ης ατ µων µε
ειδικές ανάγκες στ /ώρ εργασίας ως
εργα4µένων και καταναλωτών".

Συνε/ί4ει λέγντας: "πρσπαθύµε να
απ�ύγυµε αυτ ν καθαυτ  τν παραδσιακ  και
ίσως περιριστικ   ρ "κινωνικί εταίρι".
Αντιθέτως, θεωρύµε  τι ρ λς µας είναι να
διευκλύνυµε τα πράγµατα, παρέ/ντας στυς
εργδ τες ένα ασ�αλές και ανικτ  [ήµα
διαλ γυ  πυ θα έρ/νται σε επα�ή πρκειµένυ
να συ4ητύν ελεύθερα τις απ ψεις και τις
εµπειρίες τυς. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικ  να
πρσ�έρυµε στυς εργδ τες ένα ασ�αλές
περι[άλλν για τη διε�αγωγή των συ4ητήσεων
αυτών. Εάν δεν αισθάννται άνετα ως πρς τν
τρ π µε τν πί αντιλαµ[άννται τα 4ητήµατα
αναπηρίας, δεν µπρύν να συµµετέ/υν σε
υσιαστικές συ4ητήσεις µε άτµα µε ειδικές
ανάγκες σ/ετικά µε τ πώς θα κατα�έρυν να
κάνυν τις επι/ειρήσεις τυς να αντιµετωπί4υν
µε άνεση τα εν λ γω άτµα".

Μλν τι τ Φ ρυµ συστάθηκε πλύ πριν απ  τη
θέσπιση της νµθεσίας, διαδραµάτισε σηµαντικ 
ρ λ στην ψή�ιση τυ [ρετανικύ ν µυ τυ 1995
περί διακρίσεων σε [άρς των ατ µων µε
αναπηρία (DDA) και των µεταγενέστερων
τρππιήσεών τυ. {ταν ρωτύν τυς
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υπεύθυνυς τυ Φ ρυµ πώς κατα�έρνυν τα
µέλη τυς να είναι πάνττε ενήµερα  σν α�ρά
την ε�αρµγή της νµθεσίας τυ Ηνωµένυ
Βασιλείυ και συγκεκριµένα των νέων ευρωπαϊκών
καν νων για την αναπηρία πυ πρ κειται να
ε�αρµσθύν τν sκτώ[ρι τυ 2004, η απάντησή
τυς είναι απλή αλλά υσιαστική.

"Ενηµερώνυµε συνε/ώς τα µέλη µας  /ι µ νν
για  λα τα νµικά 4ητήµατα, αλλά κυρίως για τις
συγκεκριµένες συνέπειες των ε�ελί�εων στις
ργανώσεις τυς. Τ µήνυµά µας είναι  τι 
καλύτερς τρ πς για να µετατραπεί µία νµική
υπ/ρέωση σε πραγµατικ  αµι[αί  �ελς είναι
να ε�αρµ 4εται πάνττε η [έλτιστη πρακτική. Για
παράδειγµα, συνιστύµε στυς εργδ τες να
αντιµετωπί4υν κάθε υπάλληλ σαν να
πρστατεύεται απ  τη νµθεσία για τις διακρίσεις
σε [άρς ατ µων µε αναπηρία. sι εταιρείες
επιθυµύν, για παράδειγµα, να αντιµετωπί4υν την
αναπηρία απ  κινύ µε τη �υλετική καταγωγή και
τ �ύλ" .

"Έ/υµε συστήσει µία νµική µάδα πυ παρέ/ει
στα µέλη µας συµ[υλές και απτελείται απ 
δικηγ ρυς ειδικευµένυς σε θέµατα
απασ/ λησης, ι πίι πρέρ/νται απ 
κρυ�αίες νµικές εταιρείες τυ Ηνωµένυ
Βασιλείυ µε έδρα τ City. uρησιµπιύµε τη
νµθεσία για να πρσελκύσυµε την πρσ/ή
εταιρειών πυ ενδε/µένως δεν θεωρύν
αυτν ητη τη /ρήση [έλτιστων πρακτικών. {πως
�αίνεται και στην πρ σ�ατη δηµσίευσή µας µε
τίτλ ’Promoting Change’ (Πρώθηση αλλαγών),
/ρησιµπιύµε τη νµθεσία για να
παρτρύνυµε τυς εργδ τες και τυς [ασικύς
�ρείς εντ ς των ργανώσεων τυς να
αναγνωρίσυν την ανάγκη ενηµέρωσης. Πρ κειται
για τ µναδικ  στ είδς τυ έγγρα� στην ΕΕ
των 25."

"Τ πι σηµαντικ  είναι  τι /ρησιµπιύµε τη
νµθεσία για να τνίσυµε  τι είναι πρς τ
συµ�έρν των επι/ειρήσεων να µετα/ειρί4νται
ισ τιµα  λυς τυς ανθρώπυς καθώς και να
επενδύυν στις δυνατ τητες των ατ µων µε
ειδικές ανάγκες. uαρακτηριστικ  παράδειγµα είναι
η ιστθέση µας για πρσλήψεις µέσω τυ
∆ιαδικτύυ."

"Με τ e-learning package πυ διαθέτυµε, τ
πί κστί4ει 180 000 λίρες Αγγλίας (περίπυ 270
000 ευρώ) και /ρηµατδτείται απ  έ�ι σηµαντικές
εταιρείες, ι 165 000 υπάλληλι των εταιρειών
αυτών µπρύν να έ/υν πρ σ[αση σε

πληρ�ρίες σ/ετικά µε την νµθεσία.
Συγκεκριµένα, παρέ/εται ενηµέρωση σ/ετικά µε
τη συµπερι�ρά απέναντι στυς αναπήρυς στ
/ώρ εργασίας και µε τυς τρ πυς συνεργασίας
µε άτµα µε ειδικές ανάγκες καθώς και υπδ/ής
πελατών µε ειδικές ανάγκες. Με τν τρ π αυτ , ι
εταιρείες δεν θα /ρησιµπιύν απλώς [έλτιστες
πρακτικές, αλλά θα [ηθήσυν και τυς
εργα4 µενυς /ωρίς ειδικές ανάγκες να
κατανήσυν τις αρ/ές στις πίες [ασί4νται τα
µέτρα για την άνετη αντιµετώπιση των ατ µων µε
ειδικές ανάγκες. Επιπλέν, τ πακέτ [ηθά στην
εύκλη ε�αρµγή πρληπτικών µέτρων –
ε�ικνµώντας έτσι /ρήµατα και συµ[άλλντας
στη δηµιυργία εν ς πλήρως λειτυργικύ (και
κατά συνέπεια απδτικύ) εργατικύ δυναµικύ".

Τυς τελευταίυς 12 µήνες, τ έργ τυ Φ ρυµ
επικεντρώθηκε επίσης στην πρώθηση τυ Global
Inclusion Benchmark, πυ �εκίνησε πειραµατικά
για πρώτη �ρά τ 2002. Στην πρώτη πλήρη
έκθεση πυ δηµσιεύθηκε τν sκτώ[ρι τυ 2003,
ε�ετά4νται τα [ασικά πρίσµατα πυ α�ρύν
κρυ�αίες σε παγκ σµι επίπεδ εταιρείες σε 10
κύριυς τµείς στυς πίυς ι εταιρείες  πρέπει
να υπ[άλλυν εκθέσεις για την αναπηρία. Στην
έκθεση περιγρά�νται ι 10 ργανώσεις πυ
πέτυ/αν τις καλύτερες επιδ σεις στην έρευνα των
94 ερωτήσεων. Σκπ ς ήταν να απτελέσει η
αναπηρία πρτεραι τητα στη δραστηρι τητα των
επι/ειρήσεων.

"Ενηµερώνυµε συνε/ώς τα µέλη µας µε
περισσ τερες απ  2,5 εκατµµύρια δηµσιεύσεις
πυ ήδη κυκλ�ρύν σ/ετικά µε τ πώς να
αναπτύ�υν και να ενισ/ύσυν µία θετική
ντρπία ως εργδ τες πυ συµπερι�έρνται µε
άνεση απέναντι στα άτµα µε ειδικές ανάγκες.
sργανώνυµε επίσης εκδηλώσεις καθ'  λη τη
διάρκεια τυ /ρ νυ και πρσ�έρυµε στα µέλη
µας ανικτή τηλε�ωνική γραµµή επικινωνίας".

Η κ. Scott-Parker παραδέ/εται  τι παρά τις
πρσπάθειές τυς ε�ακλυθύν να υπάρ/υν
ελλείψεις. Τ Φ ρυµ πιστεύει  τι απτελεί
υπ/ρέωση της κυ[έρνησης να [ελτιώσει τις
ικαν τητές της στην αντιµετώπιση των αναγκών
των επι/ειρήσεων και στην απασ/ ληση ατ µων µε
ειδικές ανάγκες. Επίσης, τ Φ ρυµ πιστεύει  τι ι
ΜΚs πρέπει να πρσ�έρυν ενεργά δυνατ τητες
στα άτµα µε ειδικές ανάγκες πρκειµένυ να
αναλά[υν ηγετικύς ρ λυς, καθώς και ρ λυς
εκπρσώπων και επι/ειρηµατιών. Πρκειµένυ τα
άτµα µε ειδικές ανάγκες να επιτύ/υν
πραγµατική πρ δ, πρέπει και τα δύ µέρη να
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θεωρύν τν εργδ τη [ασικ  ενδια�ερ µεν
�ρέα και πελάτη. Για τ σκπ  αυτ , τ Φ ρυµ
έλα[ε θετικά µέτρα ώστε να συµπεριλά[ει  λυς
τυς ενδια�ερ µενυς �ρείς πυ µπρύν να
συµ[άλυν υσιαστικά πρκειµένυ να
διασ�αλιστεί  τι ι εργδ τες δηµιυργύν
/ώρυς εργασίας πυ αντιµετωπί4υν µε άνεση τα
άτµα µε ειδικές ανάγκες. Η Susan Scott Parker
ε�ηγεί:

"Τη /ρνιά αυτή �εκινήσαµε επίσης ένα
πρ γραµµα δια[υλεύσεων µε την νµασία
Tripod, τ πί απτελείται απ  εκπρσώπυς
υπυργείων τυ Ηνωµένυ Βασιλείυ (Υπυργεί
Εµπρίυ και Βιµη/ανίας), σηµαντικές ΜΚs πυ
ασ/λύνται µε 4ητήµατα αναπηρίας και �υσικά
απ  τα µέλη µας. Στ /ς µας είναι να [ηθήσυµε
ώστε  λι να κατανήσυν µε πιν τρ π είναι
δυνατή η µεγαλύτερη συµµετ/ή εργδτών και η
καλύτερη πρετιµασία τυς για τ /ειρισµ  τυ
περίπλκυ αυτύ 4ητήµατς. Αυτά πυ
συ4ητύµε στ πλαίσι της µάδας τυ "Τρίπδα"
µπρύν στη συνέ/εια να ε�αρµστύν σε αρκετά

ευρεία δίκτυα και ελπί4υµε αυτ  τ σηµεί
ανα�ράς να αναπτυ/θεί σε διακρατική [άση".

Τέλς, µελλντικ ς στ /ς τυ Φ ρυµ θα είναι να
ενισ/ύσει την καλή επικινωνία µετα�ύ
ενδια�ερµένων, στ πνεύµα της νµθεσίας περί
αναπηρίας. Τ Φ ρυµ παρέ/ει ήδη µία υπηρεσία
πυ νµά4εται Connect. Στ πλαίσι της παρ/ής
[ήθειας µέσω της ανικτής τηλε�ωνικής
γραµµής, υπάλληλι και πελάτες µε ειδικές
ανάγκες πυ αντιµετωπί4υν κάπι πρ [ληµα
έρ/νται σε επα�ή µε τ κατάλληλ ανώτερ
πρ σωπ στη συγκεκριµένη εταιρεία/ργάνωση. Τ
Φ ρυµ σ/εδιά4ει τώρα τη σύσταση υπηρεσίας
µεσλά[ησης [άσει αρ/ών ίδιων µε αυτές πυ
ισ/ύυν στην ACAS (υπηρεσία τυ Ηνωµένυ
Βασιλείυ για τη µεσλά[ηση στις επι/ειρήσεις).

Πρ γραµµα  ΕΣΣ

Τ σηµεριν  εργατικ  δυναµικ  της Ευρώπης
απτελείται απ  άτµα πλλών δια�ρετικών
εθνικτήτων, δια�ρετικής καταγωγής και
δια�ρετικών θρησκευτικών πεπιθήσεων.
Πρκειµένυ να διασ�αλιστεί η επιτυ/ία αυτής
της ανάµει�ης και η ίση µετα/είριση  λων των
πρσώπων, ι συνδικαλιστικές ργανώσεις
πρέπει να αντιµετωπίσυν τις διακρίσεις µέσω
των δράσεών τυς, συµπεριλαµ[ανµένων
συλλγικών συµ[άσεων και διαπραγµατεύσεων.
Επίσης, η ε�ασ�άλιση επαρκύς εκπρσώπησης
εργα4µένων πυ ανήκυν σε εθνικές
µειν τητες και δια�ρετικές εθνικ τητες εντ ς
συνδικαλιστικών ργανώσεων είναι σηµαντική
για τη συµµετ/ή τυς και την ισ τιµη
αντιµετώπισή τυς τ σ στ /ώρ εργασίας  σ
και στις ίδιες τις συνδικαλιστικές ργανώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Συνµσπνδία Συνδικάτων ( ΕΣΣ)
έλα[ε /ρηµατδ τηση στ πλαίσι τυ
κιντικύ πργράµµατς δράσης πρκειµένυ
να παρυσιάσει µία αναλυτική ευρωπαϊκή

επισκ πηση τυ [αθµύ στν πί 4ητήµατα
διάκρισης λ γω �υλετικής καταγωγής ή
θρησκευτικών πεπιθήσεων στ /ώρ εργασίας
αντιµετωπί4νται µέσω συλλγικών διαπραγµατ-
εύσεων και συλλγικών συµ[άσεων.

Τ πρ γραµµα απτελύνταν απ  δύ [ασικές
�άσεις µε διακρατική και εν συνε/εία εθνική
διάσταση. Η πρώτη �άση περιλάµ[ανε την
αναλυτική α�ιλ γηση της κατάστασης µέ/ρι
σήµερα στα 15 κράτη µέλη της ΕΕ. Η ανάλυση
αυτή πραγµατπιήθηκε µέσω των 13
ργανώσεων  εταίρων τυ πργράµµατς – µίας
για κάθε κράτς µέλς της ΕΕ των 15, µε
ε�αίρεση την Ελλάδα και τη ∆ανία – µε τη
συνδρµή της Υπηρεσίας Ερευνών στν τµέα
της Εργασίας (LRD) – ανε�άρτητης ργάνωσης
ερευνών µε έδρα τ Ηνωµέν Βασίλει. Τα
πρίσµατα της έρευνας συµπεριλή�θηκαν στην
έκθεση µε τίτλ "Migrant and Ethnic Minority
Workers: Challenging Trade Unions".

Στη συνέ/εια καταρτίστηκε σ/έδι δράσης πυ
εγκρίθηκε απ  την εκτελεστική επιτρπή της

Τ κίνηµα των συνδικαλιστικών ργανώσεων 
αναλαµ[άνει δράση
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ΕΣΣ τν sκτώ[ρι τυ 2003. Πρωταρ/ικ ς
στ /ς ήταν να σκιαγρα�ηθεί  τρ πς µε τν
πί τα µέλη της  ΕΣΣ αντιµετωπί4υν
συστηµατικά τις διακρίσεις µέσω συλλγικών
συµ[άσεων καθώς και να αυ�ηθεί η
εκπρσώπηση ατ µων πυ ανήκυν σε
εθντικές µειν τητες στα  ργανα λήψης
απ�άσεων των συνδικαλιστικών ργανώσεων.

Για τ 2004, η  ΕΣΣ πρ/ωρά στη δεύτερη �άση
τυ πργράµµατς. Μετά την λκλήρωση της
µελέτης και τυ σ/εδίυ δράσης σε ευρωπαϊκ 
επίπεδ, στ /ς είναι τώρα τα συνα�ή
πρίσµατα να µετυσιωθύν σε δράσεις σε
εθνικ  επίπεδ.

"Πρκειµένυ να επιτευ/θεί πρ δς, πρέπει να
υπάρ�ει αντίκτυπς σε εθνικ  επίπεδ και
συγκεκριµένα στ /ώρ εργασίας. Εκεί θα έ/υν
αντίκτυπ ι συλλγικές συµ[άσεις και εκεί θα

�ανύν τα πραγµατικά απτελέσµατα τυ έργυ
- παρ/ή καλύτερων συνθηκών εργασίας και
διευκ λυνση της πραγµατικής ενσωµάτωσης
 λων των εργα4µένων σε εταιρείες αλλά και σε
συνδικαλιστικές ργανώσεις".

Είναι σα�ές  τι η ενεργ ς συµµετ/ή  λων των
εταίρων στ στάδι αυτ  είναι 4ωτικής σηµασίας.
Για τ σκπ  αυτ , πραγµατπιήθηκαν 13
εθνικά σεµινάρια, µε επιστέγασµα τ τελικ 
ευρωπαϊκ  σεµινάρι πυ πραγµατπιήθηκε
στις Βρυ�έλλες τ Μάι τυ 2004 µε τη
συµµετ/ή  λων των εταίρων. Η συ4ήτηση
επικεντρώθηκε στν πιθαν  αντίκτυπ τυ
σ/εδίυ δράσης καθώς και στα πρίσµατα των
ερευνών σε εθνικ  επίπεδ και σε επίπεδ
/ώρυ εργασίας, καθώς και σε πιθανές
δραστηρι τητες παρακλύθησης.

4ι κ�ινωνικ�ί εταίρ�ι στις εθνικές

πλατ��ρµες διαδραµάτισαν καθ�ριστικ�

ρ�λ� στην ανάπτυ(η -ασικών µηνυµάτων

κατάλληλων για τ�πικές �µάδες και στ�

σ%εδιασµ� απ�τελεσµατικών εθνικών

πρωτ�-�υλιών µε σκ�π� την ενηµέρωση �σ�

τ� δυνατ�ν περισσ�τερων �µάδων σ%ετικά µε

τα δικαιώµατα και τις υπ�%ρεώσεις τ�υς

-άσει των νέων καν�νων.

Στ πλαίσι τυ πργράµµατς δράσης για
την καταπλέµηση των διακρίσεων, η
Ευρωπαϊκή Επιτρπή διε�άγει πανευρωπαϊκή
εκστρατεία ενηµέρωσης πενταετύς
διάρκειας για την καταπλέµηση των δια-
κρίσεων λ γω �υλετικής ή εθνικής

"Υπέρ της πικιλµρ�ίας. Κατά των διακρίσεων":
Μία πανευρωπαϊκή εκστρατεία µε εθνική ταυτ τητα 

Με την ευαισθητ�π�ίηση µπ�ρ�ύν να αναπτυ3θ�ύν
νέες ιδέες στ� πλαίσι� παγιωµένων πρακτικών.
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καταγωγής, θρησκείας ή πεπιθήσεων,
ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιυ πρσα-
νατλισµύ µε τ σύνθηµα "Υπέρ της
πικιλµρ�ίας. Κατά των διακρίσεων". Η
εκστρατεία �εκίνησε τ 2003. Τα πρώτα δύ
/ρ νια δίνεται έµ�αση κατά κύρι λ γ σε
δραστηρι τητες ευαισθητπίησης σε σ/έση
µε διακρίσεις στ /ώρ εργασίας.

Σηµαντικ  ρ λ στην επιτυ/ία της
εκστρατείας διαδραµάτισε η συνεκτίµηση
εθνικών καταστάσεων, 4ητηµάτων και
ακρατηρίων. Ενδια�ερ µενι �ρείς απ  τα
επιµέρυς κράτη - πυ εκπρσωπήθηκαν απ 
εθνικές µάδες εργασίας πυ συστάθηκαν
ειδικά για τ σκπ  αυτ  – συµµετεί/αν
πλήρως στ στρατηγικ  σ/εδιασµ  των
εθνικών εκστρατειών απ  την αρ/ή. sι
εθνικές µάδες εργασίας απτελύνται απ :

• εκπρσώπυς των κινωνικών εταίρων,
δηλαδή ενώσεις εργδτών και
εργα4µένων· 

• εκπρσώπυς µη κυ[ερνητικών
ργανώσεων  ι πίι αντιπρσωπεύυν
µάδες πυ επηρεά4νται απ  τις δηγίες
2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ· και

• εκπρσώπυς εθνικών υπυργείων
αρµ διων για τη µετα�ρά των δηγιών στην
εθνική νµθεσία.

Ρ λς των εθνικών µάδων εργασίας πυ
συνέρ/νται τυλά/ιστν δύ �ρές τ
/ρ ν, είναι να συ4ητύν τυς στ /υς πυ
πρέπει να επιτευ/θύν σε εθνικ  επίπεδ,
καθώς και τυς καλύτερυς τρ πυς για την
επίτευ�ή τυς µέσω στ/θετηµένων
πρωτ[υλιών πυ καταρτί4νται σε
συντνισµ  µε εθνικύς ανταπκριτές της
MEDIA CONSULTA.

Στη διάρκεια τυ πρώτυ έτυς της
εκστρατείας, ι συ4ητήσεις επικεντρώθηκαν
στα [ασικά στι/εία των εθνικών
πρωτ[υλιών καθώς και στν πρσδιρισµ 
συνεργιών µε άλλες σε ε�έλι�η
δραστηρι τητες και για τις πέντε αιτίες
διάκρισης πυ καλύπτνται απ  τις δηγίες.

Τ 2004 ι συ4ητήσεις επεκτάθηκαν τ σ ως
πρς τ περιε/ µεν  σ και ως πρς τη

γεωγρα�ική κάλυψη. Στις συ4ητήσεις δ θηκε
λένα και µεγαλύτερη έµ�αση στα
επιτεύγµατα, στις µάδες εργασίας και στα
σηµεία στα πία επικεντρώθηκαν τα µέτρα
πυ ε�αρµ σθηκαν. Για τ σκπ  αυτ , στη
Λεττνία, τη Μάλτα, την Πλωνία και την
Τσε/ική ∆ηµκρατία συστάθηκαν αρκετές
µάδες επικέντρωσης, στις πίες
συµµετεί/αν ι ίδιες τρεις µάδες
ενδια�ερµένων, πρκειµένυ να συ4η-
τηθύν τρ πι α�ιλ γησης της κατάστασης
σε κάθε /ώρα.

Ωστ σ, πρέπει να σηµειωθεί  τι η πλήρης
συµµετ/ή ενδια�ερµένων απ  τα
επιµέρυς κράτη είναι µία [αθµιαία
διαδικασία. Πρέπει να πρσδιρισθύν, να
συ4ητηθύν, να πρσαρµσθύν, να
αναθεωρηθύν µέτρα, και, ρισµένες �ρές, 
δρ µς απ  τη σύλληψη της πρώτης ιδέας
έως τ τελικ  µέτρ πυ ε�αρµ 4εται είναι
µακρύς.

Απ  την άλλη πλευρά, η συµµετ/ή
ενδια�ερµένων �ρέων απ  τα επιµέρυς
κράτη έ/ει ήδη αρ/ίσει να απ�έρει
σηµαντικά �έλη. sι ενδια�ερ µενι �ρείς
απ  τα επιµέρυς κράτη ταυτί4νται σε
µεγάλ [αθµ  µε τα µέτρα πυ λαµ[άννται
κατ’ αυτ ν τν τρ π και διακατέ/νται απ 
αίσθηµα κυρι τητας.

sι συνεπακ λυθες εθνικές εκστρατείες
εµ�ανί4υν την πικιλµρ�ία των /ωρών της
Ευρώπης στις πίες λαµ[άνυν /ώρα.
Επικεντρώννται σε δια�ρετικά είδη µέτρων
και εστιακά σηµεία σε κάθε κράτς µέλς.
sρισµένες µπρεί να επικεντρώννται σε
δραστηρι τητες ευαισθητπίησης πυ
απευθύννται στ ευρύ κιν , ενώ άλλες
µπρεί να /ρησιµπιύν περισσ τερ
στ/θετηµένα σεµινάρια ενηµέρωσης. Ενώ
ρισµένες /ώρες πρτιµύν τη διάδση πι
συγκεκριµένων πληρ�ριών αντί µίας
δια�ηµιστικής εκστρατείας, άλλες πρτιµύν
να συγκεντρώνυν  λυς τυς διαθέσιµυς
π ρυς τυς σε αυτ ν τν τµέα. {λες αυτές
ι απ�άσεις [ασί4νται στα στρατηγικά
σηµεία επικέντρωσης πυ πρσδιρί4νται
στη συνάντηση των εθνικών µάδων
εργασίας.
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2.3. Επα�ές µετα(ύ ενδια�ερ�µενων ��ρέων – 
4 ρ�λ�ς των δηµ�σιων αρ%ών

4 απ� κ�ιν�ύ σ%εδιασµ�ς θα διαδραµατίσει

καθ�ριστικ� ρ�λ� στην ανάπτυ(η επα�ών

µετα(ύ ενδια�ερ�µενων ��ρέων µε σκ�π�

την απ�τελεσµατική ε�αρµ�γή των �δηγιών

στα κράτη µέλη.

Η νµθεσία ως µεµνωµέν µέτρ δεν
µπρεί πτέ να είναι απτελεσµατική. Αυτ 
πυ /ρειά4εται είναι συντνισµένη
συνεργασία  λων των ενδια�ερ µενων
�ρέων πυ µπρύν να συµ[άλυν στην
καλύτερη καταν ηση των αναγκών τυ
εθνικύ πληθυσµύ και κατά συνέπεια στην
απτελεσµατικ τερη ε�αρµγή. Τ άρθρ 10
της δηγίας για τη �υλετική ισ τητα
(Ενηµέρωση) ρί4ει  τι "τα κράτη µέλη
διασ�αλί4υν  τι ι διατά�εις πυ θεσπί4νται
κατ' ε�αρµγή της παρύσας δηγίας, καθώς
και ι ήδη ισ/ύυσες σ/ετικές διατά�εις,
τίθενται υπ ψη των ενδια�ερµένων µε κάθε
πρ σ�ρ µέσ σε  λ τ έδα� ς τυς".

sι δηµ σιες αρ/ές σε λ κληρη τη
διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση µπρύν µε
µναδικ  τρ π να συντνίσυν επιτυ/ώς την
απτελεσµατική συµµετ/ή των ενδια-
�ερ µενων �ρέων στην ε�αρµγή αυτή.

∆ιαδραµατί4υν καθριστικ  ρ λ στην
ανάπτυ�η πλιτικών για την πρώθηση και
διάδση α�ιών και πρακτικών για την
καταπλέµηση των διακρίσεων και την
απ δση έµ�ασης στην ευρωπαϊκή διάσταση
τυ αγώνα αυτύ. Επίσης, [ρίσκνται πάνττε
στ κέντρ εν ς περίπλκυ δικτύυ
σ/έσεων, στ πί περιλαµ[άννται
διά�ρι κυ[ερνητικί �ρείς και υπηρεσίες,
η κινωνία των πλιτών και η [ιµη/ανία.

Τ πρ γραµµα δράσης έ/ει ήδη απδεί�ει την
πρσήλωσή τυ στην ευαισθητπίηση
σ/ετικά µε τυς νέυς καν νες και µε τα
δικαιώµατα και υπ/ρεώσεις των υ ατ µων

[άσει των καν νων αυτών µε την πενταετή
εκστρατεία ενηµέρωσης πυ πραγµατπίησε
µε σύνθηµα "Υπέρ της πικιλµρ�ίας. Κατά
των διακρίσεων".

Ωστ σ, για να επιτευ/θεί µία αλλαγή στάσης,
απαιτύνται τ σ ανθρώπινι και ικνµικί
π ρι  σ και /ρ νς. Η Ευρωπαϊκή Κιν τητα
έλα[ε υπ ψη την παράµετρ αυτή και
πρσέ�ερε σε εθνικές αρ/ές /ρηµατδ τηση
2 300 000 ευρώ για την ργάνωση σεµιναρίων
και άλλων δραστηριτήτων ευαισθητπίησης
πυ απευθύννται σε υπεύθυνυς /άρα�ης
πλιτικών, σε νµικύς και στ ευρύ κιν .

Συγκεκριµένα, διαθέτντας 100 000 ευρώ κατ’
ανώτατ  ρι ανά κράτς µέλς για τ 2004, η
Κιν τητα ευελπιστεί να ενθαρρύνει την
ενεργ  συµµετ/ή και την ανταλλαγή
απ ψεων στυς διά�ρυς τµείς. Η
ργάνωση "εθνικών ηµερών για 4ητήµατα
πικιλµρ�ίας", διασκέψεων και σεµιναρίων
θα [ηθήσει στη γε�ύρωση τυ /άσµατς
µετα�ύ θεωρητικών πλιτικών και
συγκεκριµένων δράσεων.

Εντύτις, είναι σα�ές  τι η ευαισθητπίηση
λειτυργεί σε διά�ρα επίπεδα και απαιτεί
αρκετές δια�ρετικές πρσεγγίσεις κατάλ-
ληλες για κάθε συγκεκριµέν κιν .

{λι αναγνωρί4υν  τι ι θεµελιώδεις αρ/ές
πυ εκ�ρά4νται στις δηγίες ΕΚ απτελύν
κατά κύρι λ γ ένα κιν  σύνλ
κατευθυντήριων γραµµών πυ πρέπει να
πρσαρµστεί σε εθνικές καταστάσεις και
παραδ σεις κατά την ε�αρµγή τυς. Αυτ 
πυ έ/ει καθριστική σηµασία είναι η αλλαγή
[ασικών στάσεων. Αυτ  µας ωθεί στην ανάγκη
υιθέτησης µίας ενεργητικής παρά παθητικής
στάσης στ διάλγ µετα�ύ των
ενδια�ερ µενων �ρέων.

Είναι αλήθεια  τι ι δηµ σιι �ρείς στα 25
κράτη µέλη της ΕΕ έ/υν δια�ρετικά
πρηγύµενα  σν α�ρά τα "τριαδικά" τυς
δίκτυα. Ασ/λήθηκαν επίσης µε τ 4ήτηµα της



s ν µς τυ Ηνωµένυ Βασιλείυ τυ 1976
για τις �υλετικές σ/έσεις ά�ησε κενά  σν
α�ρά τα καθήκντα των δηµ σιων �ρέων.
Τν sκτώ[ρι τυ 1999 η κυ[έρνηση
δηµσίευσε µία δήλωση για την ισ τητα, στην
πία διατύπωνε τη δέσµευσή της να
ε�αλείψει τις διακρίσεις, να άρει τα εµπ δια
και να [ελτιώσει τη θέση µάδων πυ
υ�ίστανται διακρίσεις και [ρίσκνται σε
µεινεκτική θέση στην απασ/ ληση, στη
δηµ σια 4ωή και στην παρ/ή δηµσίων
υπηρεσιών στη Βρετανία.

Σύµ�ωνα µε τη δήλωση, "ι δηµ σιι �ρείς
πρέπει να τεθύν επικε�αλής στην πρώθηση
ίσων ευκαιριών πρκειµένυ να διασ�αλιστεί
 τι τα δηµ σια  ργανα και ι υπηρεσίες δεν

ε�αρµ 4υν διαδικασίες και πρακτικές
διάκρισης. Πρέπει επίσης να [ελτιώσυν τη
θέση των µεινεκτικών µάδων ως
εργα4µένων και ως /ρηστών δηµσίων
υπηρεσιών".

Εκπληρώνντας τη δέσµευση αυτή, η
κυ[έρνηση επέκτεινε τ ν µ περί Φυλετικών
Σ/έσεων τυ 1976 στις δηµ σιες υπηρεσίες
πυ πρηγυµένως δεν καλύπτνταν,  πως η
αστυνµία, µέσω τυ ν µυ περί Φυλετικών
∆ιακρίσεων (Τρππίηση) τυ 2000.
Απδεί/θηκε σηµαντικ  [ήµα στην
πρσπάθεια της κυ[έρνησης να διασ�αλίσει
 τι  δηµ σις τµέας πρωτστατεί στν
αγώνα για ισ τητα.
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πρώθησης των α�ιών πυ περιλαµ[άννται
στις δηγίες µε διά�ρυς ρυθµύς.
sρισµένα κράτη µέλη επέλε�αν να
ε�αρµ συν τις ελά/ιστες απαιτήσεις πυ
ρί4νται στις δύ δηγίες. Τ Ηνωµέν
Βασίλει, έ/ντας ήδη απκτήσει µεγάλη
πείρα  σν α�ρά την έννια της
"ανισ τητας",  /ι µ νν µετέ�ερε την
ευρωπαϊκή νµθεσία στην εθνική νµθεσία,
αλλά επανα�ιλ γησε τη γενική τυ
πρσέγγιση σε 4ητήµατα ισ τητας. Τ
πρακτικ  απτέλεσµα ήταν  τι πρ/ώρησε
ακ µη παραπέρα θέτντας την υπ/ρέωση
πρώθησης της ισ τητας στ επίκεντρ της
πλατ� ρµας ανάπτυ�ης πλιτικής σε  λυς
τυς κυ[ερνητικύς �ρείς καθώς και στις
σ/έσεις τυς µε την κινωνία των πλιτών.

Η απ �αση τυ Ηνωµένυ Βασιλείυ να
επι[άλλει σε  λυς τυς δηµ σιυς �ρείς τη
θετική αυτή υπ/ρέωση ερείδεται στην
παραδ/ή  τι ι κινωνικές διακρίσεις
εκτείννται πέρα απ  µεµνωµένες πρά�εις
�υλετικών πρκαταλήψεων. Συνεπώς, η
υπ/ρέωση δεν συνίσταται µ νν στην

απ4ηµίωση πιυδήπτε θύµατς, αλλά και
στην ανάγκη αναδιάρθρωσης για την ε� αρ/ής
απ�υγή καταγγελιών. Μλν τι η δηγία για
τη �υλετική καταγωγή δεν απαιτεί
συγκεκριµένα την επι[λή θετικών
υπ/ρεώσεων, σύµ�ωνα µε τη νµθεσία τυ
Ηνωµένυ Βασιλείυ είναι παράνµ να
πρ[αίνυν ι δηµ σιι �ρείς σε διακρίσεις
στ πλαίσι της άσκησης των καθηκ ντων
τυς. Στην πραγµατικ τητα, αυτ  σηµαίνει  τι
ι δηµ σιες αρ/ές τυ Ηνωµένυ Βασιλείυ
δεν πρέπει απλώς να σταµατήσυν να κάνυν
διακρίσεις, αλλά και να πρωθύν ενεργά τη
�υλετική ισ τητα.

Σηµαντικ  ρ λ στην απτελεσµατική
ε�αρµγή των δηγιών θα διαδραµατίσει  /ι
µ νν  απ  κινύ σ/εδιασµ ς αλλά και η
παρ/ή λεπτµερύς ενηµέρωσης σε  λυς
τυς τµείς. Καταλυτικ ς είναι  ρ λς των
δηµ σιων αρ/ών. Σε αυτές εναπ κειται να
ανταλλά�υν και να α�ιπιήσυν µε τν
καλύτερ τρ π τις εµπειρίες τυς και τελικά
να ανί�υν τ δρ µ σε  λυς τυς
ενδια�ερ µενυς �ρείς.

sι δηµ σιες αρ/ές επικε�αλής στν αγώνα για ισ τητα:
υπ/ρέωση τυ Ηνωµένυ Βασιλείυ να πρωθήσει την

ισ τητα και  ν µς για τις Φυλετικές Σ/έσεις 



Συµµετ/ή και κινητπίηση [ασικών �ρέων
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Η τρππίηση αυτή έδωσε επίσης νέα ώθηση
στ ν µ αναθέτντας στις δηµ σιες αρ/ές
ενεργ  θεσµθετηµένη υπ/ρέωση να
πρωθήσυν τη �υλετική ισ τητα. Αυτή η
ενεργ ς υπ/ρέωση δια�έρει απ  τυς
παραδσιακύς ν µυς κατά των διακρίσεων,
καθώς απσκπεί στην εισαγωγή µέτρων
ισ τητας παρά στην ανταπ κριση σε
καταγγελίες απ  µεµνωµένα θύµατα.

Επιπλέν, απσκπεί να διασ�αλίσει  τι ι
δηµ σιες αρ/ές θα παρέ/υν ισ τιµες και
πρσιτές υπηρεσίες και να [ελτιώσει την
παρ/ή ίσων ευκαιριών στην απασ/ ληση.
Αναθέτει στις δηµ σιες αρ/ές τη γενική
υπ/ρέωση:

• να εργασθύν πρς την κατεύθυνση της
ε�άλειψης των παράνµων διακρίσεων· 

• να πρωθήσυν την ισ τητα των ευκαιριών·
και 

• να πρωθήσυν τις καλές σ/έσεις µετα�ύ
ατ µων δια�ρετικών �υλετικών µάδων
κατά την εκτέλεση των καθηκ ντων τυς.

sι δηµ σιες αρ/ές δεσµεύνται επίσης απ 
τις λεγ µενες ειδικές υπ/ρεώσεις και
υπ/ρεώσεις απασ/ λησης, ι πίες
υπστηρί4υν τη γενική υπ/ρέωση. Ειδικές
υπ/ρεώσεις είναι ι υπ/ρεώσεις πυ πρέπει
να εκπληρώνυν ι αρ/ές πυ είναι αρµ διες
για την παρ/ή σηµαντικών δηµσίων
υπηρεσιών. sι αρ/ές υπ/ρεύνται:

• να καταρτί4υν και να δηµσιεύυν
πρ γραµµα �υλετικής ισ τηταςα· 

• να ρί4υν καθήκντα ή πλιτικές συνα�είς
πρς την εκπλήρωση της γενικής
υπ/ρέωσηςα και· 

• να καθρί4υν ρυθµίσεις πυ θα [ηθύν
στην εκπλήρωση της υπ/ρέωσης στυς
τµείς της υλπίησης πλιτικών και της
παρ/ής υπηρεσιών.

Απ  τη στιγµή πυ µία αρ/ή υπ κειται σε
αυτές τις ειδικές υπ/ρεώσεις, έ/ει
πρθεσµία έως τα τέλη Μαΐυ τυ επ µενυ
έτυς πρκειµένυ να θέσει σε ε�αρµγή τα
απαραίτητα σ/έδια.

sι δηµ σιες αρ/ές πυ δεσµεύνται απ  την
υπ/ρέωση απασ/ λησης πρέπει να
παρακλυθύν, ανά εθνική µάδα, τ
πρσωπικ  τυς και τυς υπψη�ίυς για
θέσεις εργασίας, την πραγωγή και την
κατάρτισή τυς και να δηµσιεύυν τα
απτελέσµατα κάθε /ρ ν. Επιπλέν, ι
δηµ σιες αρ/ές µε πρσωπικ  τυλά/ιστν
150 ατ µων πλήρυς απασ/ λησης πρέπει να
παρακλυθύν την υπ[λή καταγγελιών,
τις πειθαρ/ικές διώ�εις, τις α�ιλγήσεις
επιδ σεων, την κατάρτιση και τις απλύσεις.

s κατάλγς των �ρέων πυ υπ/ρεύνται
να πρωθύν τη �υλετική ισ τητα
αναθεωρείται και  ενηµερώνεται σε ετήσια
[άση.

Η υπ�3ρέωση τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ να
πρ�ωθήσει την ισ9τητα σ-ήνει 1ωτιές πρ�τ�ύ αυτές
ανάψ�υν.
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Τ θεµατικ  αυτ  �υλλάδι εκπνήθηκε στ πλαίσι τυ ευρωπαϊκύ πργράµµατς δράσης για
την καταπλέµηση των διακρίσεων (2001-2006). Τ πρ γραµµα αυτ  θεσπίστηκε απ  τη Γενική
∆ιεύθυνση Απασ/ λησης και Κινωνικών Υπθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτρπής ως µέσ
στήρι�ης της διασ�άλισης της απτελεσµατικής ε�αρµγής των δύ δηγιών για τη �υλετική
καταγωγή και την ίση µετα/είριση στ /ώρ εργασίας (2000), ι πίες απρρέυν απ  τ άρθρ
13 της Συνθήκης  τυ Άµστερνταµ. Στ /ς τυ ε�αετύς πργράµµατς είναι πρωτίστως  λι ι
ενδια�ερ µενι �ρείς πυ µπρύν να ασκήσυν επιρρή για την ανάπτυ�η κατάλληλων και
απτελεσµατικών ν µων και πλιτικών για την καταπλέµηση των διακρίσεων στα 25 κράτη µέλη
της ΕΕ, στις /ώρες Ε�ΕΣ και στις υπψή�ιες πρς έντα�η στην ΕΕ /ώρες.

Τρεις είναι ι κύριι στ /ι τυ πργράµµατς δράσης:

1. Βελτίωση της καταν ησης 4ητηµάτων πυ α�ρύν τις διακρίσεις 
2. Ανάπτυ�η ικαντήτων για την απτελεσµατική αντιµετώπιση των διακρίσεων 
3. Πρώθηση των α�ιών πυ στηρί4υν την καταπλέµηση των διακρίσεων 

sι δραστηρι τητες αυτές, πυ /ρηµατδτύνται στ πλαίσι τυ πργράµµατς, αναλύυν και
α�ιλγύν, αναπτύσσυν και ενηµερώνυν σ/ετικά µε µέτρα κατά των διακρίσεων λ γω
�υλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεπιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιυ
πρσανατλισµύ. Τα 4ητήµατα διακρίσεων λ γω �ύλυ αντιµετωπί4νται [άσει �ε/ωριστών
νµθετικών πρά�εων. Για περισσ τερες πληρ�ρίες σ/ετικά µε τις κιντικές πλιτικές, τη
νµθεσία και τις δραστηρι τητες για τις διακρίσεις λ γω �ύλυ, µπρείτε να επισκε�θείτε τη
∆ιεύθυνση Ισ τητας µετα�ύ γυναικών και ανδρών της Γ∆ Απασ/ ληση και Κινωνικές Υπθέσεις.

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm
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