∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1.1.2012-30.9.2012
Α̟οτελεί ̟λέον κοινή δια̟ίστωση ότι οι βίαιες ε̟ιθέσεις µε ρατσιστικό κίνητρο στην
Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραµατικά το τελευταίο διάστηµα. Σχετικά δηµοσιεύµατα στα
έντυ̟α και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης µαρτυρούν ότι οι ρατσιστικές ε̟ιθέσεις
α̟οτελούν ̟λέον σχεδόν καθηµερινό φαινόµενο.
Σύµφωνα µε αναφορές των
µεταναστευτικών και ̟ροσφυγικών οργανώσεων, ακόµα και αυτά τα ̟εριστατικά
ρατσιστικής βίας ̟ου βρίσκουν το φως της δηµοσιότητας δεν αντανακλούν την
̟ραγµατική έκταση του φαινοµένου στη χώρα.
Τα µέλη του ∆ικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, ̟ου σήµερα
ανέρχονται σε 23 µη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς∗, ̟αρακολουθούν την
αυξητική ̟ορεία των ρατσιστικών ε̟ιθέσεων και µέσω της καταγραφής των
̟εριστατικών βάσει της οικειοθελούς µαρτυρίας του θύµατος, διερευνούν και
αναδεικνύουν τις ̟οσοτικές και ̟οιοτικές τάσεις της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα.
Κατά την ̟ερίοδο Ιανουαρίου – Σε̟τεµβρίου 2012 το ∆ίκτυο Καταγραφής
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας κατέγραψε, µέσω συνεντεύξεων µε τα θύµατα, 87
̟εριστατικά ρατσιστικής βίας εναντίον ̟ροσφύγων και µεταναστών, εκ των ο̟οίων τα
83 έγιναν σε δηµόσιους χώρους (̟λατείες, δρόµους, µέσα µαζικής µεταφοράς). Η
̟λειοψηφία των ̟εριστατικών αφορά σωµατικές ε̟ιθέσεις κατά αλλοδα̟ών ενώ οι
τύ̟οι των εγκληµατικών ̟ράξεων είναι κυρίως βαριά σωµατική βλάβη (σε 50
̟εριστατικά) και α̟λή σωµατική βλάβη (30 ̟εριστατικά). Καταγράφηκαν ε̟ίσης 2
̟ερι̟τώσεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και εµ̟ρησµών εναντίων ε̟ιχειρήσεων ή
κατοικιών αλλοδα̟ών, ό̟ως η ̟ερί̟τωση εµ̟ρησµού ενός κοµµωτηρίου Πακιστανού
υ̟ηκόου στη Μεταµόρφωση καθώς και η ε̟ίθεση µε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς
µηχανισµούς σε συγκεκριµένο οίκηµα ̟ου διαµένουν Σύριοι ̟ρόσφυγες στην ̟εριοχή
του Νέου Κόσµου.
73 ̟εριστατικά έλαβαν χώρα στην Αθήνα και συγκεκριµένα σε ̟εριοχές του κέντρου
ό̟ως ο Άγιος Παντελεήµονας, η Αττική, η ̟λατεία Αµερικής και άλλες ̟εριοχές γύρω
α̟ό την Οµόνοια, ενώ καταγράφηκαν 5 ̟εριστατικά στην Πάτρα και 3 στην ευρύτερη
̟εριοχή του Πειραιά.
Τα θύµατα τα ο̟οία ήρθαν σε ε̟αφή µε τα µέλη του ∆ικτύου στα ̟λαίσια της
καταγραφής ήταν 85 άντρες και 2 γυναίκες, στην ̟λειοψηφία τους α̟ό 18 έως 35
χρονών, κυρίως α̟ό το Αφγανιστάν, το Μ̟αγκλαντές, τη Γουινέα, το Πακιστάν και
τη Σοµαλία. Όσον αφορά στο νοµικό καθεστώς των θυµάτων, 29 ήταν αιτούντες άσυλο,
2 αναγνωρισµένοι ̟ρόσφυγες, 7 µε άδεια ̟αραµονής, ενώ 43 ήταν χωρίς
Οι συµµετέχοντες φορείς στο ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας αναφέρονται στο
σύντοµο ιστορικό στο τέλος του κειµένου. Το παρόν υπογράφεται από όλους τους συµµετέχοντες φορείς.
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νοµιµο̟οιητικά έγγραφα ή υ̟ό καθεστώς α̟έλασης (σε 6 ̟ερι̟τώσεις το καθεστώς του
θύµατος είναι άγνωστο).
Σε 84 εκ των 87 ̟εριστατικών τα θύµατα αναφέρουν ως λόγο της ε̟ίθεσης το γεγονός
ότι ήταν αλλοδα̟οί και ότι στοχο̟οιήθηκαν είτε λόγω του χρώµατός τους, είτε λόγω
κά̟οιου άλλου χαρακτηριστικού ̟ου α̟οκάλυ̟τε την αλλοδα̟ότητά τους (στις
̟ερι̟τώσεις ε̟ίθεσης κατά γυναικών, και τα δύο θύµατα ̟ιστεύουν ότι στοχο̟οιήθηκαν
ε̟ειδή φορούσαν µαντίλα). Στην ̟λειοψηφία των ̟εριστατικών ο λόγος ε̟ίθεσης έγινε
αντιλη̟τός α̟ό τα θύµατα καθώς οι ε̟ιθέσεις συνοδεύονταν α̟ό λεκτικές ύβρεις και
α̟ειλές κατά των αλλοδα̟ών.
Όσον αφορά στους δράστες, ̟άντα σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των θυµάτων, σε 48
̟εριστατικά τα θύµατα των ε̟ιθέσεων ̟ιστεύουν ότι οι δράστες συνδέονται µε
εξτρεµιστικές οµάδες. Πολλές φορές τα θύµατα ̟εριγράφουν τους δράστες να
κινούνται οργανωµένα σε οµάδες (σε 85 εκ των 87 ̟εριστατικών εµ̟λέκονται
̟ερισσότεροι του ενός δράστες), ντυµένοι µε µαύρα ρούχα και ενίοτε µε στρατιωτικά
̟αντελόνια, φορώντας κράνη ή έχοντας καλυµµένα τα ̟ρόσω̟ά τους, ενώ έχει
καταγραφεί η συµµετοχή ανηλίκων σε σχετικές ε̟ιθέσεις. Οι ̟ερισσότερες ε̟ιθέσεις
γίνονται µετά τη δύση του ηλίου. Αναφέρεται ως ̟ολύ συνηθισµένη ̟ρακτική η
«̟ερι̟ολία» α̟ό µαυροφορεµένους µοτοσικλετιστές, ως αυτόκλητες οµάδες
̟ολιτοφυλακής, οι ο̟οίοι ε̟ιτίθενται σε ̟ρόσφυγες και µετανάστες στο δρόµο, σε
̟λατείες ή σε στάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς. Μέλη των οµάδων σταµατούν και
ρωτούν τους αλλοδα̟ούς την ̟ροέλευσή τους και στη συνέχεια ε̟ιτίθενται. Τα θύµατα
µιλούν για ̟εριοχές στην Αθήνα ̟ου α̟οτελούν ̟ραγµατικό άβατο λόγω του φόβου
των ε̟ιθέσεων. Σε κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις, τα θύµατα των ε̟ιθέσεων ή οι µάρτυρες
ανέφεραν ότι ανάµεσα στους δράστες των ε̟ιθέσεων αναγνώρισαν άτοµα ̟ου
συνδέονται µε τη Χρυσή Αυγή, είτε ε̟ειδή φόραγαν διακριτικά της οργάνωσης, είτε
ε̟ειδή τα ̟ρόσω̟ά τους συνδέονται µε δηµόσιες εκδηλώσεις της οργάνωσης στην
̟εριοχή.
Ποιοτικά στοιχεία σχετικά µε τη φύση των ε̟ιθέσεων ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την
καταγραφή των ̟εριστατικών αναδεικνύουν την βιαιότητα των ε̟ιθέσεων ̟ου
̟αρουσιάζεται αυξηµένη, ενώ ̟αράλληλα ̟αρατηρείται µεγαλύτερη ανοχή ή φόβος
α̟ό µάρτυρες ̟ου ενώ βρίσκονται ̟αρόντες κατά τη διάρκεια ε̟ιθέσεων δεν
̟αρεµβαίνουν να βοηθήσουν τα θύµατα. Σε ̟ολλά ̟εριστατικά τα θύµατα αναφέρουν
τη χρήση ό̟λων κατά τη διάρκεια των ε̟ιθέσεων, ό̟ως ρό̟αλα, σιδηρολοστούς,
̟τυσσόµενα γκλοµ̟, αλυσίδες, σιδηρογροθιές, µαχαίρια και σ̟ασµένα µ̟ουκάλια, ενώ
έχει καταγραφεί η ̟ανοµοιότυ̟η χρήση µεγαλόσωµων σκύλων σε οµάδα ̟ου δρα στην
̟εριοχή του Αγ. Παντελεήµονα και της Αττικής. Τα θύµατα υ̟οφέρουν α̟ό ̟ολλα̟λά
τραύµατα ό̟ως κατάγµατα, θλάσεις, κακώσεις, εκδορές, ̟εριορισµό όρασης κ.α.
Σηµειώνεται ότι τον Αύγουστο 2012 έλαβε χώρα δολοφονική ε̟ίθεση κατά ενός
Ιρακινού µε ̟ιθανολογούµενο ρατσιστικό κίνητρο.
Ειδική κατηγορία α̟οτελούν τα 15 ̟εριστατικά ό̟ου συνδέεται η αστυνοµική µε τη
ρατσιστική βία. Πρόκειται για ̟εριστατικά στα ο̟οία ένστολοι κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους και σε ε̟ιχειρήσεις ρουτίνας, καταφεύγουν σε έκνοµες ενέργειες και
̟ρακτικές άσκησης βίας. Καταγράφηκαν ε̟ίσης ̟ερι̟τώσεις ̟ροσαγωγών στα
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αστυνοµικά τµήµατα, κράτησης και κακοµεταχείρισης για ορισµένο χρονικό διάστηµα
κά̟οιων ωρών, καθώς και η καταστροφή νοµιµο̟οιητικών εγγράφων.
Όσον αφορά την ε̟ίσηµη καταγγελία στις αρµόδιες αρχές της χώρας και την κίνηση της
̟οινικής διαδικασίας, µόνο 11 θύµατα ανέφεραν ότι έχουν ̟ροβεί σε σχετικές ενέργειες
ενώ 14 θα το ε̟ιθυµούσαν. Οι υ̟όλοι̟οι δεν θα ήθελαν να ̟ροβούν σε καµία ̟εραιτέρω
ενέργεια είτε ε̟ειδή δεν διαθέτουν νοµιµο̟οιητικά έγγραφα και κατά συνέ̟εια θα
κρατηθούν ̟ρος έκδοση α̟όφασης α̟έλασης, είτε ε̟ειδή δεν ̟ιστεύουν ότι θα βρουν
δικαιοσύνη. Οι στερούµενοι νοµιµο̟οιητικών εγγράφων, ακόµα και στις ̟ερι̟τώσεις
στις ο̟οίες ε̟ιθυµούν να καταγγείλουν το ̟εριστατικά, τίθενται αυτόµατα µε την
έλευσή τους στην αστυνοµική αρχή υ̟ό κράτηση ̟ρος έκδοση α̟όφασης α̟έλασης, µε
συνέ̟εια να α̟οτρέ̟ονται να καταγγείλουν ο̟οιοδή̟οτε σε βάρος τους ̟εριστατικό
ρατσιστικής βίας. Στην ̟ράξη, αντί οι αστυνοµικές αρχές να τους αντιµετω̟ίσουν ως
̟ιθανά θύµατα εγκληµατικής ̟ράξης, ε̟ιδεικνύουν ̟ροτεραιότητα στον έλεγχο της
νόµιµης διαµονής του θύµατος και α̟έχουν α̟ό την υ̟οχρεώσή τους να διερευνήσουν
το ίδιο το συµβάν ̟ου τους καταγγέλλεται. ∆ευτερευόντως και κατά τη διάρκεια της
δικαστικής διαδικασίας σε βάρος του δράστη ο στερούµενος νοµιµο̟οιητικών
εγγράφων και ̟άλι α̟οθαρρύνεται να συµµετέχει στη διαδικασία, καθώς και ̟άλι
α̟ειλείται µε σύλληψη και κράτηση ̟ρος το σκο̟ό της α̟έλασης. Σε 22 ̟ερι̟τώσεις
θύµατα ρατσιστικών ε̟ιθέσεων ανέφεραν ότι ε̟ιχείρησαν να καταγγείλουν τα
̟εριστατικά στην αστυνοµία αλλά αντιµετώ̟ισαν την α̟ροθυµία ή α̟οθάρρυνση και
σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις την άρνηση στην ̟ράξη των αστυνοµικών αρχών να
αντα̟οκριθούν.
Συµ̟εράσµατα:
Το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δια̟ίστωσε ήδη α̟ό την
̟ρώτη ̟ιλοτική καταγραφή των ε̟ιθέσεων ότι τα α̟οτελέσµατα ήταν εξαιρετικά
ανησυχητικά και η ανησυχία αυξάνεται α̟ό το γεγονός ότι τα ̟εριστατικά ̟ου
καταγράφονται α̟ό τα µέλη του ∆ικτύου δεν α̟οτελούν ̟αρά µόνο την κορυφή του
̟αγόβουνου. Η γεωγραφικά ̟εριορισµένη εµβέλεια των οργανώσεων ̟ου συµµετέχουν
στο ∆ίκτυο, ο διαδεδοµένος φόβος ανάµεσα στα θύµατα ̟ου συχνά τα εµ̟οδίζει να
̟ροσεγγίσουν ακόµα και τις οργανώσεις ̟ου ̟αρέχουν στήριξη για να καταγγείλουν
έστω και ανώνυµα τα ̟εριστατικά σε αυτές, αλλά και η αδυναµία των οργανώσεων να
̟αρέχουν α̟οτελεσµατική ̟ροστασία στα θύµατα, α̟οτελούν σοβαρές ενδείξεις ότι ο
αριθµός των ̟εριστατικών ρατσιστικής βίας ̟ου καταγράφεται α̟ό το ∆ίκτυο είναι
̟ολύ µικρότερος του ̟ραγµατικού. Αυτή η δια̟ίστωση ενισχύεται α̟ό τη συχνή
δηµοσιο̟οίηση ̟εριστατικών σε άλλες ̟εριοχές α̟ό αυτές ό̟ου δραστηριο̟οιούνται οι
συµµετέχοντες φορείς φανερώνοντας ότι η ρατσιστική βία εξα̟λώνεται.
Ιδιαίτερη ανησυχία και ̟ροβληµατισµό ̟ροκαλεί το γεγονός ότι ̟αρά τις σχετικές
καταγγελίες α̟ό το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας αλλά και
άλλους εθνικούς και ευρω̟αϊκούς οργανισµούς ̟ου έχουν ε̟ανειληµµένα καλέσει την
Ελληνική ̟ολιτεία να λάβει άµεσα µέτρα για την αντιµετώ̟ιση των ρατσιστικών
ε̟ιθέσεων, δεν έχει υ̟άρξει η ανάλογη αντα̟όκριση. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας
α̟ό τους δράστες βίαιων ρατσιστικών ε̟ιθέσεων δεν έχει καταδικαστεί α̟ό τη
δικαιοσύνη µέχρι σήµερα. Ήδη α̟ό τα ̟λέον ε̟ίσηµα χείλη του αρµόδιου Υ̟ουργού
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∆ικαιοσύνης διατυ̟ώνεται η ̟αραδοχή ότι είναι ελάχιστες οι ̟ερι̟τώσεις ̟ου έχουν
ασκηθεί διώξεις για ̟εριστατικά ρατσιστικής βίας, ενώ δια̟ιστώνεται µεγάλη
αναντιστοιχία ανάµεσα στα στοιχεία ̟ου ̟αρέχουν οι ε̟ίσηµες αρχές ̟ερί τέλεσης
εγκληµάτων ρατσιστικής βίας και τα στοιχεία ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό άλλες ̟ηγές.
Το κυριότερο ̟ρόβληµα εστιάζεται στην αδυναµία ή α̟ροθυµία των διωκτικών αρχών
να καταγράψουν τα ̟εριστατικά ρατσιστικής βίας και να ̟ροβούν σε ε̟αρκή έρευνα
και συλλήψεις, ή ενίοτε ακόµα και στην α̟οθάρρυνση των θυµάτων ρατσιστικής βίας
̟ου στερούνται νοµιµο̟οιητικών εγγράφων ̟αραµονής να καταγγείλουν ̟εριστατικά
βίας στις αστυνοµικές αρχές. Η α̟οτελεσµατική αντιµετώ̟ιση του ̟ροβλήµατος της
ρατσιστικής βίας ̟ροϋ̟οθέτει όµως τη δυνατότητα των ίδιων των θυµάτων να
α̟ευθύνονται στις αστυνοµικές αρχές, και να συµµετέχουν στη διαδικασία δίωξης και
τιµωρίας των σε βάρος τους ̟ράξεων, χωρίς φόβο να βρεθούν σε ιδιαίτερα δυσµενή
θέση, ικανή να τους α̟οτρέψει α̟ό τη δίωξη των σε βάρος τους εγκληµάτων. Το
δηµόσιο συµφέρον δίωξης και αντιµετώ̟ισης εγκληµάτων βίας ̟ρέ̟ει να
υ̟ερισχύει του δηµόσιου συµφέροντος ελέγχου της ̟αράνοµης διαµονής αλλοδα̟ών
στη χώρα.
Προτάσεις:
Το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας α̟ευθύνει τις ακόλουθες
̟ροτάσεις ̟ρος την ελληνική ̟ολιτεία για την κατα̟ολέµηση των εγκληµάτων µίσους,
δηλαδή την εγκληµατική ̟ράξη σε βάρος ατόµου λόγω εθνικής ή εθνοτικής ̟ροέλευσης,
χρώµατος, θρησκείας, ανα̟ηρίας, σεξουαλικού ̟ροσανατολισµού και ταυτότητας
φύλου.
Προς το Υ̟ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Α. ∆ιαχείριση του εγκλήµατος µίσους
1. Υιοθέτηση ειδικού ε̟ιχειρησιακού σχεδίου ̟ρόληψης και αντιµετώ̟ισης των
ρατσιστικών ε̟ιθέσεων, σε συνεργασία µε εξειδικευµένους διεθνείς και ευρω̟αϊκούς
οργανισµούς.
2. Καταδίκη των ρατσιστικών ε̟ιθέσεων α̟ό την ̟ολιτική ηγεσία και την ηγεσία της
ΕΛ.ΑΣ. και ρητή α̟οτρο̟ή των αστυνοµικών α̟ό βίαιες ̟ρακτικές µε ρατσιστικό
κίνητρο.
3. ∆ηµιουργία ειδικού σώµατος στην ΕΛΑΣ για την κατα̟ολέµηση των εγκληµάτων
µίσους, στο ̟ρότυ̟ο της οµάδας για την κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, και
̟αράλληλα µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων α̟ό κάθε αστυνοµικό τµήµα.
Ενδεχοµένως το εν λόγω ειδικό σώµα να λειτουργήσει αρχικά µε ̟ιλοτικό χαρακτήρα σε
ε̟ιβαρηµένες ̟εριοχές.
4. Ανάθεση σε ένα συγκεκριµένο αστυνοµικό σε κάθε τµήµα της συνεργασίας µε το
ειδικό σώµα αστυνοµικών και µε το Υ̟ουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη κατό̟ιν σχετικής ενηµέρωσης και εκ̟αίδευσης.
5. ∆ιασφάλιση της εφαρµογής της µε αριθµό 7100/4/3 α̟ό 24.5.2006 εγκυκλίου
υ̟οχρέωσης διερεύνησης ρατσιστικού κινήτρου, συλλογής σχετικών στοιχείων,
καταγραφής ή/και αναφοράς α̟ό τους αστυνοµικούς βάσει ειδικής φόρµας,
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ανεξαρτήτως α̟ό την κατάθεση µήνυσης, κάθε ̟εριστατικού σε βάρος ατόµου λόγω
εθνικής ή εθνοτικής ̟ροέλευσης, χρώµατος, θρησκείας, ανα̟ηρίας, σεξουαλικού
̟ροσανατολισµού και ταυτότητας φύλου.
6. Ενηµέρωση των αστυνοµικών σχετικά µε την υ̟οχρέωση συνδροµής των θυµάτων,
̟αρέµβασης για τη διάσωσή τους και µέριµνας για την ̟αρα̟οµ̟ή τους στις
κατάλληλες υ̟ηρεσίες.
7. Αναζήτηση ειδικών ̟ρογραµµάτων εκ̟αίδευσης των αστυνοµικών στο ̟λαίσιο της
ΕΕ και του ΟΑΣΕ, σε συνεργασία µε εθνικούς θεσµικούς φορείς.
8. Συνεργασία των αστυνοµικών τµηµάτων µε κυβερνητικούς ή µη φορείς και τις
µεταναστευτικές κοινότητες για την ̟αροχή ιατρο-κοινωνικής βοήθειας, νοµικής
συνδροµής και διερµηνείας ώστε να διευκολύνεται η ̟ρόσβαση του θύµατος στην
αστυνοµία.
9. Αναστολή της α̟όφασης κράτησης και α̟έλασης των θυµάτων ̟ου ̟ροβαίνουν σε
καταγγελία ρατσιστικής βίας, βάσει ειδικής εισαγγελικής ̟ράξης, µέχρι να εκδοθεί
αµετάκλητη α̟όφαση στην ̟οινική δίκη κατά του υ̟αιτίου, και θέσ̟ιση ειδικού
καθεστώτος ̟ροστασίας για το διάστηµα ̟ου είναι αναγκαίο για τη δίωξη και καταδίκη
των δραστών.
10. Προστασία των δικαιωµάτων των υ̟ερασ̟ιστών ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων, δηλαδή
όσων ατόµων και φορέων ̟ροωθούν και ̟ροστατεύουν τα ανθρώ̟ινα δικαιώµατα,
καθώς και των µαρτύρων των ρατσιστικών ε̟ιθέσεων και διασφάλιση της ̟ρόσβασής
τους στις αρχές.
Β. Αντιµετώ̟ιση της βίας α̟ό εξτρεµιστικές οµάδες
1. Συνεργασία του Υ̟ουργείου µε ειδικούς ε̟ιστήµονες οι ο̟οίοι ̟αρακολουθούν τη
δράση των εξτρεµιστικών οµάδων για την συνολική αντιµετώ̟ισή τους.
2. Ενηµέρωση των αστυνοµικών δυνάµεων σχετικά µε τις συνέ̟ειες της δράσης των
εξτρεµιστικών οµάδων και εκ̟αίδευση ώστε να αντιδρούν καταλλήλως στις οµαδικές
ε̟ιθέσεις και τις ̟ρακτικές των «̟ερι̟ολιών».
3. Συλλογή α̟οδεικτικών στοιχείων ώστε η εφαρµογή του άρθρου 187 ΠΚ ̟ερί
εγκληµατικών οργανώσεων να καθίσταται δυνατή στις ̟ερι̟τώσεις των εξτρεµιστικών
οργανώσεων.
Γ. Αντιµετώ̟ιση της αστυνοµικής βίας µε ρατσιστικό κίνητρο
1.Τρο̟ο̟οίηση του ισχύοντος νοµοθετικού ̟λαισίου µε σκο̟ό την συγκρότηση
α̟οτελεσµατικού µηχανισµού καταγγελιών της αστυνοµικής βίας και ̟εριστατικών
αυθαιρεσίας, ανεξάρτητης διερεύνησης και ̟αρακολούθησης, σύµφωνα µε τις συστάσεις
των διεθνών οργανισµών.
2. Πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας στο ̟λαίσιο του ̟ειθαρχικού ελέγχου εντός της ΕΛΑΣ
για την εξέταση αυθαιρεσιών µε ρατσιστικό κίνητρο.
Προς το Υ̟ουργείο ∆ικαιοσύνης
1. ∆ηµιουργία ε̟ίσηµου και ενιαίου συστήµατος καταγραφής και ̟αρακολούθησης των
ρατσιστικών εγκληµάτων, σε συνεργασία µε την αστυνοµία και κάθε κυβερνητικό ή µη
φορέα ο ο̟οίος συλλέγει σχετικά στοιχεία.
2. Ορισµός ειδικού εισαγγελέα για τον συντονισµό, την ̟ροαγωγή της κατανόησης και
της κατάλληλης ανακριτικής αντιµετώ̟ισης του ρατσιστικού εγκλήµατος α̟ό τις
εισαγγελικές αρχές.
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3. Συγκρότηση ειδικής νοµο̟αρασκευαστικής ε̟ιτρο̟ής, η ο̟οία θα εξετάσει τη
δυνατότητα διεύρυνσης της ε̟ιβαρυντικής ̟ερίστασης του άρθρου 79 ̟αρ. 3 του
Ποινικού Κώδικα ή/και την εισαγωγή ιδιώνυµων εγκληµάτων, ώστε να υιοθετηθεί η
κατάλληλη νοµοθετική και νοµοτεχνική ̟ροσέγγιση για την κύρωση του εγκλήµατος
µίσους στην ελληνική έννοµη τάξη.
4. ∆υνατότητα α̟αλλαγής α̟ό το ̟αράβολο της µήνυσης και της ̟αράστασης ̟ολιτικής
αγωγής για τα θύµατα, βάσει ειδικής ̟ράξης του εισαγγελέα.
Τέλος, οι ̟αρα̟άνω ̟ροτάσεις για την α̟οτελεσµατική αντιµετώ̟ιση των ̟ράξεων
ρατσιστικής βίας, ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό µέτρα και ̟ολιτικές βελτίωσης του
κλίµατος ασφάλειας στις γειτονιές, ̟άταξη των κυκλωµάτων διακίνησης ανθρώ̟ων,
εµ̟ορίας ναρκωτικών, ̟ορνείας και εγκληµατικότητας, αναβάθµισης των ̟εριοχών
αυτών και ανακούφισης του συνόλου του ̟ληθυσµού, ̟εριορισµού της γκετο̟οίησης
ά̟ορων/άστεγων µεταναστών και ̟ροσφύγων και ̟ροώθησης της κοινωνικής τους
ένταξης, ό̟ου αυτό είναι δυνατό.
Σχετικά µε το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας:
Παρακολουθώντας την αυξητική ̟ορεία των ρατσιστικών ε̟ιθέσεων εναντίων
̟ροσφύγων και µεταναστών τα τελευταία χρόνια, και έχοντας ως δεδοµένο ότι ελάχιστα
̟εριστατικά ρατσιστικής βίας βρίσκουν το φως της δηµοσιότητας, η Ύ̟ατη Αρµοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Εθνική Ε̟ιτρο̟ή για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώ̟ου ̟ήραν την ̟ρωτοβουλία το καλοκαίρι του 2011 και δηµιούργησαν το
∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στο ο̟οίο σήµερα συµµετέχουν
οι εξής 23 µη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι φορείς ̟ου ̟αρέχουν νοµικές,
ιατρικές, κοινωνικές ή άλλες υ̟οστηρικτικές υ̟ηρεσίες και έρχονται σε ε̟αφή µε
θύµατα ρατσιστικής βίας: Αίτηµα, Αντιγόνη – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης,
Άρσις, Γιατροί του Κόσµου, ∆ιεθνής Αµνηστία, ∆ίκτυο Κοινωνικής Υ̟οστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών, Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ̟ου,
Ελληνικό Παρατηρητήριο Συµφωνιών του Ελσίνκι, Ελληνικό Συµβούλιο για τους
Πρόσφυγες, Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών, Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων, Ε̟ιτρο̟ή
Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Κέντρο Ηµέρας «Βαβέλ»,
Κέντρο Συµ̟αραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών- Οικουµενικό Πρόγραµµα
Προσφύγων, Κίνηση Υ̟εράσ̟ισης των ∆ικαιωµάτων Προσφύγων και Μεταναστών
/στριών (Πάτρα), ΛΑΘΡΑ; - Ε̟ιτρο̟ή αλληλεγγύης στους ̟ρόσφυγες Χίου,
ΜETAδραση, Οµάδα ∆ικηγόρων για τα ∆ικαιώµατα Προσφύγων και Μεταναστών,
Οµάδα Νοµικών για την Υ̟εράσ̟ιση των ∆ικαιωµάτων Προσφύγων και Μεταναστών
(Θεσσαλονίκη), Σύλλογος Ενωµένων Αφγανών, Φόρουµ Μεταναστών Κρήτης, i-RED
Ινστιτούτο για τα ∆ικαιώµατα, την Ισότητα και την Ετερότητα και PRAKSIS, καθώς και
ο Συνήγορος του Πολίτη ως ̟αρατηρητής.
Πρωταρχικός σκο̟ός του εγχειρήµατος ήταν η δηµιουργία ενός άτυ̟ου αλλά
αξιό̟ιστου δικτύου καταγραφής των ρατσιστικών ̟εριστατικών ̟ροκειµένου να
ανα̟ληρωθεί το κενό ̟ου δηµιουργεί η α̟ουσία ενός ε̟ίσηµου και α̟οτελεσµατικού
συστήµατος καταγραφής ̟εριστατικών ρατσιστικής βίας και να αναδειχθεί η
̟ραγµατική διάσταση του φαινοµένου. Οι οργανώσεις ̟ου συµµετέχουν στο ∆ίκτυο
καταγράφουν µε τη βοήθεια του θύµατος τα ̟εριστατικά βίας µε ρατσιστικό κίνητρο σε
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µια τυ̟ο̟οιηµένη Φόρµα Καταγραφής Ρατσιστικού Περιστατικού. Για την ̟ροστασία
του θύµατος, δεν γίνεται αναφορά σε ̟ροσω̟ικά στοιχεία και τηρείται η αρχή της
εµ̟ιστευτικότητας. Το ∆ίκτυο ̟αρουσιάζει τα στοιχεία ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την
καταγραφή σχετικά µε τη φύση και τις τάσεις των ρατσιστικών ε̟ιθέσεων και
διατυ̟ώνει συστάσεις ̟ρος την ̟ολιτεία µε στόχο την α̟οτελεσµατική θεσµική
κατα̟ολέµηση της ρατσιστικής βίας και την ευαισθητο̟οίηση της κοινής γνώµης.
Η συστηµατική καταγραφή ̟ράξεων βίας µε ρατσιστικό κίνητρο α̟ό τα µέλη του
∆ικτύου ξεκίνησε ̟ιλοτικά την 1η Οκτωβρίου 2011. Εντός του ̟ιλοτικού τριµήνου,
Οκτώβρης-∆εκέµβρης 2011, καταγράφηκαν 63 ̟εριστατικά και τα ̟ρώτα
συµ̟εράσµατα
του
∆ικτύου
̟αρουσιάστηκαν
το Μάρτιο
2012
(βλέ̟ε
http://1againstracism.gr/index.php/el/component/k2/item/219-----1102011-31122011
)
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