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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – EMERGENCY PRESS RELEASE 
Η εγκληματοποίηση των μεταναστών μέσα από τη νομοθεσία  

και η διάδοση του ρατσιστικού λόγου και της βίας 
 
To  Εθνικό  Παρατηρητήριο  του  Ρατσισμού  και  της  Ξενοφοβίας  ΕΝΩΣΗ‐ΚΕΜΟ  (www.hlhr.gr)  εκφράζει  την 
έντονη  ανησυχία  του  για  τις  προσφατες  εξελίξεις  στην  Ελλάδα  στα  ζητήματα  της  νομοθεσίας  περί 
μετανάστευσης και ασύλου,1  καθώς και  για  την απροκάλυπτη και ανεμπόδιστη εισβολή του ρατσιστικού 
λόγου  στην  κεντρική  δημόσια  σκηνή.  Το  Παρατηρητήριο  καταγράφει  την  κατάσταση  και  ενημερώνει  τα 
αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για τις δυσάρεστες εξελίξεις μέσα από έκτακτη σχετική έκθεση. 
 
Ειδικότερα το Εθνικό Παρατηρητήριο του Ρατσισμού  
• κάνει  έκκληση  για  την  άμεση  απόσυρση  ή  την  καταψήφιση  της  τροπολογίας  στο  Σχέδιο  νόμου 

«Μεταρρυθμίσεις  στην  οργάνωση  της  Ιατροδικαστικής  Υπηρεσίας,  στη  θεραπευτική  μεταχείριση 
χρηστών  ναρκωτικών  ουσιών  και  άλλες  διατάξεις»  σχετικά  με  τις  απελάσεις  και  την  κράτηση  των 
μεταναστών. 

Η τροπολογία αυτή:  
‐ καθιστά επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια κάθε αλλοδαπό που κατηγορείται ακόμη και 

για πλημμέλημα. Η εν λόγω διάταξη που αγνοεί το τεκμήριο αθωότητας, στην ουσία καταργεί το 
δικαίωμα  στη  δίκαιη  δίκη  και  είναι  καταφανώς  αντιστυνταγματική,  ενώ  μπορεί  να  οδηγήσει  σε 
πλασματική αύξηση των προς απέλαση μεταναστών, ακόμη και αν αυτοί συμμετέχουν παραγωγικά 
στην κοινωνία και οικονομία της χώρας. 

‐ Επιμηκύνει τους χρόνους κράτησης των συλληφθέντων και προς απέλαση μεταναστών από τρεις σε 
έξι και έως δώδεκα μήνες. Ελλείψει χώρων και μέτρων υποδοχής και προστασίας των μεταναστών 
χωρίς  χαρτιά  που  απασχολούνται  στην  ελληνική  παραοικονομία  η  ελληνική  πολιτεία,  αντί  να 
προστατεύσει  τους  εργαζόμενους,  και  τις  χρήζοντες  πρόνοια  και  φροντίδα  ειδικές  ομάδες 
(εκτοπισθέντες  από  περιοχές  συγκρούσεων,  πρόσφυγες,  ανήλικοι,  θύματα 
διακίνησης/εκμετάλλευσης,  κλπ.)  μοιάζει  να  επιλέγει  τον  σωφρονιστικού  χαρακτήρα  εγκλεισμό 
τους χωρίς όμως τις εγγυήσεις του τελευταίου. Η επιλογή αυτή σε μια χώρα που έχει καταδικαστεί 
κατ’επανάληψη  από  το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  για  την  αδικαιολόγητα  μακρόχρονη  κράτηση  σε 
απάνθρωπες συνθήκες, οδηγεί μαθηματικά στον περαιτέρω στιγματισμό της ως σκοτεινή εξαίρεση 
της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, το Παρατηρητήριο επισημαίνει ότι η δέουσα αντίδραση στο «ρατσισμό 
και στην ξενοφοβία» τα οποία θέλει να καταπολεμήσει με αυτόν τον τρόπο η επίμαχη τροπολογία, 
είναι η δίωξη των θυτών και όχι των θυμάτων. 

‐ Ενισχύει  το  επιχείρημα  της  επικινδυνότητας  των  μεταναστών  και  των  αιτούντων  άσυλο, 
αναπαράγοντας  αντί  να  καταπολεμά  και  να  καταρρίπτει  τα  εγκληματοφοβικά  και  μισαλλόδοξα 
στερεότυπα  που  έχουν  αποπροσανατολίσει  την  ελληνική  κοινωνία  από  την  πραγματικότητα  της 
μετανάστευσης  και  των  προβλημάτων  της  υποβάθμισης  του  αστικού  χώρου,  ενώ  έχουν 
τροφοδοτήσει  την  ανεμπόδιστη  εμφάνιση  φασιστικής  έμπνευσης  ρατσιστικής  βίας  από 
οργανωμένες  ομάδες  χωρίς  αποτελεσματικό  αστυνομικό  έλεγχο  και  δικαστική  προστασία  των 
θυμάτων. 

• κάνει έκκληση στους παραγωγούς και στους φορείς δημόσιου λόγου, οργανισμούς και πρόσωπα, για 
την  αναγνώριση  της  σοβαρότητας  της  έξαρσης  του  ρατσιστικού  λόγου,  των  απλουστευτικών, 
αφοριστικών γενικεύσεων και  της υποδαύλισης του φόβου και  της βίας,  καθώς και γα την έμπρακτη 
άρνηση  και  καταρράκωση  του.  Στη  ρίζα  αυτής  της  ιδιαίτερα  επικίνδυνης  κατάστασης  βρίσκεται  η 
αδιαφορία  για  τα  πραγματικά  δεδομένα‐στοιχεία  και  η  παραπληροφόρηση,  καθώς  και  ο  σχεδόν 
ολοκληρωτικός  αποκλεισμός  από  τη  δημόσια  σφαίρα,  των  φωνών  της  ακαδημαϊκής  έρευνας,  των 
φορέων για τα δικαιώματα, αλλά και των ίδιων των μεταναστών, προσφύγων και εθνικών κοινοτήτων. 
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