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Η Εθνική Ε̟ιτρο̟ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ̟ου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
Η Εθνική Ε̟ιτρο̟ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ̟ου (ΕΕ∆Α), ανεξάρτητο συµβουλευτικό
όργανο της Πολιτείας για την ̟ροστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ̟ου υιοθέτησε στις 8
∆εκεµβρίου 2011 τη Σύσταση «Ε̟ιτακτική ανάγκη να αντιστραφεί η ̟ορεία καταρράκωσης των
ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων».
Η Σύσταση ̟εριγράφει τη δραµατική υ̟οβάθµιση του βιοτικού ε̟ι̟έδου του ελληνικού
λαού και την ταυτόχρονη α̟οδόµηση του Κοινωνικού Κράτους, ̟ου καταρρακώνουν τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώ̟ου. Αυτά τα φαινόµενα δεν είναι όµως µοναδικά στην Eυρώ̟η.
Εµφανίζονται και σε άλλες χώρες της ΄Ενωσης, α̟οµακρύνοντας όλο και ̟ερισσότερο τους λαούς
α̟ό τους θεσµούς της και υ̟οσκά̟τοντας τα ̟ολιτισµικά και δηµοκρατικά θεµέλιά της.
Στην Ελλάδα, η οικονοµική κρίση και ο καταιγισµός µέτρων λιτότητας δηµιούργησαν
ύφεση κάτω του 5,5%. Η ανεργία, κατά τις ε̟ίσηµες στατιστικές, ̟ου α̟οτυ̟ώνουν µόνον ένα
µέρος της ̟ραγµατικότητας, ήταν 21% τον ̟ερασµένο Νοέµβριο, έχοντας δι̟λασιαστεί µέσα σε
δύο χρόνια, και αυξάνει ραγδαία. Η ανεργία των νέων φτάνει το 50%. Έτσι, οι άνεργοι ξε̟ερνούν
το εκατοµµύριο, ενώ ̟ερί̟ου τρία εκατοµµύρια (̟ερί το 1/3 του ̟ληθυσµού) ζουν κάτω α̟ό το
όριο της φτώχειας. Οι ευάλωτες οµάδες (ανά̟ηροι, ηλικιωµένοι, ̟αιδιά, Ροµά, µετανάστες κλ̟)
υ̟οφέρουν ̟ερισσότερο. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στην εξαθλίωση µεγάλου µέρους του
̟ληθυσµού, σε διεύρυνση του κοινωνικού χάσµατος, διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, ενίσχυση
ακραίων στοιχείων και κλονισµό των δηµοκρατικών θεσµών.
Η Σύσταση υ̟ενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε τις Συνθήκες της ΄Ενωσης, τον Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της ΄Ενωσης, τα ατοµικά και
κοινωνικά δικαιώµατα α̟οτελούν το θεµέλιο λίθο της ΄Ενωσης. Οι οικονοµικοί και οι κοινωνικοί
στόχοι της ΄Ενωσης είναι αλληλένδετοι. ∆εν υ̟άρχει διέξοδος α̟ό την κοινωνικο-οικονοµική και
̟ολιτική κρίση ̟ου µαστίζει όλη την Ευρώ̟η – δεν υ̟άρχει µέλλον για την ΄Ενωση – χωρίς
εγγύηση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Εντούτοις, ̟ροωθούνται συνεχώς µέτρα
«οικονοµικής διακυβέρνησης» της ΄Ενωσης µε καθαρά µονεταριστικό χαρακτήρα.
Έτσι, η «Συνθήκη για τη Σταθερότητα, το Συντονισµό και τη ∆ιακυβέρνηση στην Οικονοµική και
Νοµισµατική ΄Ενωση», ̟ου ̟αρουσιάστηκε στο άτυ̟ο Ευρω̟αϊκό Συµβούλιο της 30.01.2012 και
θα υ̟ογραφεί το Μάρτιο, και η «Συνθήκη για τη Θέσ̟ιση Ευρω̟αϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας»,
̟ου υ̟έγραψαν τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης στις 02.02.2012, δεν έχουν κοινωνική διάσταση.
Ούτε καµία α̟ό τις Συνθήκες αυτές αναφέρεται στις θεµελιώδεις αξίες της ΄Ενωσης ή στον Χάρτη,
̟ου όµως δεσµεύουν τόσο τα όργανα της ΄Ενωσης όσο και τα κράτη µέλη.
Η ΕΕ∆Α κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Καλεί σε συστράτευση όλες τις
ευρω̟αϊκές δυνάµεις, ̟ρος διάσωση των αξιών στις ο̟οίες στηρίζεται η ΄Ενωση. Η
ελληνική Κυβέρνηση και η ελληνική Βουλή ̟ρέ̟ει ν’αναλάβουν ε̟ειγόντως κοινή
δράση µε τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των άλλων κρατών µελών και το
Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, ώστε κάθε µέτρο «οικονοµικής διακυβέρνησης» να
υιοθετείται και να εφαρµόζεται µε σεβασµό και εγγύηση των ατοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων. Αλλιώς, καταρρέουν εθνικές οικονοµίες και διακυβεύεται
η ε̟ιβίωση της ΄Ενωσης.
Για το σκο̟ό αυτό η ΕΕ∆Α έχει γνωστο̟οιήσει την έντονη ανησυχία της σε µια
σειρά α̟ό αρµόδια ευρω̟αϊκά και διεθνή όργανα. Στην ίδια κατεύθυνση έχει
αναλάβει ̟ρωτοβουλία συντονισµού των ευρω̟αϊκών θεσµών ̟ροστασίας των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώ̟ου.

