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Δήλωση του Διευθυντή του Εθνικού Παρατηρητηρίου του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας 
 

 
 Κατά το τελευταίο έτος η Ελληνική Πολιτεία έχει σημειώσει ένα αρνητικό πρωτείο 

συγκεντρώνοντας περισσότερες, από ποτέ, καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε υποθέσεις διακρίσεων και βιαιοπραγίας κατά 
μεταναστών και μειονοτήτων.  

 

 Αν ο ρατσισμός και οι διακρίσεις ευδοκιμούν μονάχα σε συνθήκες έντονης ανισότητας και 
αποστέρησης, έλλειψης ευκαιριών και νομιμοποίησης της φυσικής και συμβολικής βίας, 
τότε η υποβαθμισμένη εκπαίδευση των παιδιών ή η ουσιαστική τους στέρηση από 
αυτήν, ίσως είναι ένα από τα πιο ορατά και αποκρουστικά σημάδια και συμπτώματά τους. 

 

 Η τελευταία καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στον Ασπρόπυργο Αττικής (Σαμπάνης & άλλοι 
κατά Ελλάδας 5.6.2008, οριστικό κείμενο 5.9.2008) θέτει την Πολιτεία και τις αρμόδιες 
αρχές της ενώπιον των ευθυνών τους. Οι κατά δήλωση καλές προθέσεις και τα ευχολόγια δεν 
αρκούν για το σεβασμό των δικαιωμάτων.  

 

 Η απόφαση αυτή υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση δεν σημαίνει 
μόνον τυπική πρόσβαση σε μια εκδοχή της, αλλά δικαίωμα σε καλή εκπαίδευση, ισότιμα με 
τα υπόλοιπα παιδιά. Η αδυναμία του κράτους να την παράσχει, αποτελεί διάκριση υπό 
οιεσδήποτε συνθήκες, αντιδράσεις της λεγόμενης «τοπικής κοινωνίας» ή άλλες περιστάσεις. 
Το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Πόσα παιδιά 
εκπαιδεύτηκαν πραγματικά και σε ποιο βαθμό; Ως εκ τούτου, ο σεβασμός του δεν μπορεί παρά 
να συνεπάγεται πλήρη απόλαυση του δικαιώματος χωρίς εκπτώσεις και με τη μείζονα 
επένδυση δυνάμεων, θεσμικών δυνατοτήτων και δημόσιων πόρων εκ μέρους της 
πολιτείας και των θεσμών της.  

 

 Στην απόφαση αυτή του Δικαστηρίου του Στρασβούργου (σελ. 8-9) αναφέρονται ως πηγή 
στοιχείων, η Ελληνική Ένωση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Κέντρο Ερευνών 
Μειονοτικών Ομάδων μέσα από τα συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης 2007 του 
Παρατηρητηρίου του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας υπογραμμίζοντας έτσι την ανάγκη 
για αξιόπιστη, τεκμηριωμένη και ανεξάρτητη πληροφόρηση. 

 

Ακόμη μια φορά αξίζει να σημειώσουμε ότι ρατσισμός και βία υπάρχει όταν κάποιοι είναι ή 
νιώθουν αρκετά ισχυροί να ασκήσουν βία ή να εκμεταλλευτούν ασθενέστερους, τους 
οποίους η πολιτεία μέσα από την αδράνεια-έλλειψη μέτρων ή από συνειδητές πολιτικές 
διακρίσεων διατηρεί σε υποτελή θέση και διαβίωση στερώντας την τυπική ή/και ουσιαστική 
άσκηση δικαιωμάτων.  
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