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Παρατηρήσεις ε ί του θέµατος του
των

ροσδιορισµού της θέσης

ολιτιστικών δικαιωµάτων στην εσωτερική έννοµη τάξη
και της σχετικής δράσης της ΕΕ∆Α∗
∗

Εισαγωγικές

αρατηρήσεις

Το Β’ Τµήµα της ΕΕ∆Α κατά τη συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 2003,
κατόGιν Gρότασης του Α’ ΑντιGροέδρου της ΕΕ∆Α και Προεδρεύοντος του Β’
Τµήµατος κ. Νίκου Φραγκάκη, αGοφάσισε ότι ένα αGό τα θέµατα Gου
GρέGει να αGασχολήσουν το σώµα είναι η οριοθέτηση των Gολιτιστικών
δικαιωµάτων στο Gλαίσιο της ελληνικής έννοµης τάξης, σε συνδυασµό µε τα
σχετικά διεθνή και κοινοτικά νοµικά GρότυGα Gου έχουν καθιερωθεί και
ενσωµατωθεί στο εσωτερικό δίκαιο, δεδοµένου ότι έως σήµερα αυτή η
κατηγορία δικαιωµάτων δεν έχει αGασχολήσει ιδιαίτερα την ΕΕ∆Α.
ΕGισηµαίνεται Gάντως ότι Τµήµατά της όGως το Β’ και το ∆’ έχουν
ασχοληθεί µε συναφή ζητήµατα όGως είναι η Gροστασία της µειονοτικής
οµάδας των Ροµ στην Ελλάδα (Β’ Τµήµα).1 και η Gαραβίαση των ανθρωGίνων
δικαιωµάτων αGό τα ελληνικά τηλεοGτικά δελτία ειδήσεων (∆’ Τµήµα).2 Και
στις δύο αυτές GεριGτώσεις τα ως άνω Τµήµατα εστίασαν το ενδιαφέρον τους
σε σοβαρές Gαραβιάσεις ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, εθνικών
κυρίως οµάδων ή ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Η Gροστασία των

∗ Συντάκτες εισήγησης: Ηρώ ΝικολακοGούλου - Στεφάνου, Καθηγήτρια ΕυρωGαϊκού
Κοινωνικού ∆ικαίου Παντείου ΠανεGιστηµίου, Πρόεδρος ΕΣΠ & ΑναGλ. Μέλος ΕΕ∆Α (για
το Μέρος Β΄) και Νίκος ΣιταρόGουλος, ΕGιστηµονικός Συνεργάτης της ΕΕ∆Α (για το Μέρος
Α΄). Το Μέρος Γ΄ και οι τελικές Gαρατηρήσεις είναι Gροϊόν κοινής εGεξεργασίας.
1 Βλ. ΕΕ∆Α, ΄Εκθεση 2001, Αθήνα, Εθνικό ΤυGογραφείο, 2002, σελ. 179-197.
2 Βλ. ΕΕ∆Α, ΄Εκθεση 2002, Αθήνα, Εθνικό ΤυGογραφείο, 2003, σελ. 387-416.

δικαιωµάτων αυτών στην Gράξη συνιστά ουσιώδη όρο για την Gροστασία των
Gολιτιστικών δικαιωµάτων των ανωτέρω οµάδων.

Μέρος Α΄: ∆ιεθνές ε ί εδο

Ο όρος «Gολιτιστικά δικαιώµατα» είναι µετάφραση του GρωτότυGου
όρου “cultural rights” Gου υGάρχει στον τίτλο του ∆ιεθνούς Συµφώνου
Οικονοµικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών ∆ικαιωµάτων (∆ΣΟΚΠ∆, και
κυρίως στο άρθρο 15),3 αλλά εµµέσως και στο άρθρο 27 Gαρ. 1 της
Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώGου (Ο∆∆Α).4
Ως Gολιτισµός (culture) στις κοινωνικές εGιστήµες νοείται «η
συγκεντρωµένη υλική κληρονοµιά της ανθρωGότητας», όGως εGίσης η
«διαδικασία καλλιτεχνικής και εGιστηµονικής δηµιουργίας του ανθρώGου»
και «το σύνολο των υλικών και Gνευµατικών δραστηριοτήτων µιας
κοινωνικής οµάδας Gου τη διαφοροGοιεί αGό άλλες Gαρόµοιες οµάδες».5
Στο διεθνές δίκαιο δεν έχει καθιερωθεί κανένας αGό τους ανωτέρω
ορισµούς. Είναι σαφές Gάντως ότι ενώ οι δύο Gρώτοι κοινωνιολογικοί
ορισµοί

µGορούν

να

λειτουργήσουν

ως

φορείς

των

Gολιτιστικών

δικαιωµάτων όλων των ανθρώGων χωρίς καµιά εξαίρεση (οριζόντια
λειτουργία), ο τρίτος ορισµός δρα κυρίως Gρος όφελος (για την Gροστασία)
της διαφορετικότητας, δηλαδή κοινωνικών οµάδων, ευρεία εννοία, τα µέλη
3 Άρθρο 15 ∆ΣΟΚΠ∆: «1. Τα συµβαλλόµενα Κράτη, αναγνωρίζουν σε όλους το δικαίωµα: (α)
Συµµετοχής στην Gολιτιστική ζωή, (β) Να ωφελούνται αGό την εGιστηµονική Gρόοδο και
τις εφαρµογές της, (γ) Να ωφελούνται αGό την Gροστασία των ηθικών και υλικών
συµφερόντων τα οGοία GροκύGτουν αGό κάθε εGιστηµονικό, φιλολογικό ή καλλιτεχνικό
έργο τους. 2. Τα µέτρα Gου θα λάβουν τα συµβαλλλόµενα Κράτη για την εξασφάλιση της
Gλήρους άσκησης του δικαιώµατος αυτού GρέGει να συµGεριλαµβάνουν τα αGαιτούµενα για
την εξασφάλιση της συντήρησης, της ανάGτυξης και της µετάδοσης της εGιστήµης και του
Gολιτισµού. 3. Τα συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υGοχρέωση να σεβαστούν την
αGαραίτητη ελευθερία στις εGιστηµονικές έρευνες και δηµιουργικές δραστηριότητες. 4. Τα
συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν τα ωφελήµατα τα οGοία GρέGει να Gροκύψουν αGό την
ενθάρρυνση και ανάGτυξη της διεθνούς συνεργασίας και τις διεθνείς εGαφές στους τοµείς
της εGιστήµης και του Gολιτισµού.» Το ∆ΣΟΚΠ∆ ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη
τάξη µε το Ν. 1532/1985.
4 Άρθρο 27 Gαρ. 1 Ο∆∆Α: «Καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ελεύθερα στην
Gολιτιστική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να µετέχει στην
εGιστηµονική Gρόοδο και στα αγαθά της».
5 R. Stavenhagen, “Cultural rights: A social science perspective”, A. Eide et al (eds),
Economic, SocialandCulturalRights, 2nd ed., Dordrecht etc, Martinus Nijhoff Publishers,
2001, 85 ff, 87-91.
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των οGοίων έχουν το δικαίωµα, κατ’ αρχήν, να αυτοGροσδιορίζονται µε βάση
την ιδιαίτερή τους Gολιτιστική κληρονοµιά ή σχετικά χαρακτηριστικά
(κάθετη λειτουργία).6
Τα Gολιτιστικά δικαιώµατα στο διεθνές δίκαιο έχουν καθιερωθεί µε
δύο βασικές όψεις. Σύµφωνα µε την Gρώτη, Gου θα µGορούσε να
χαρακτηριστεί ως οριζόντια, τα Gολιτιστικά δικαιώµατα, ως αναGόσGαστο
µέρος του corpus των ανθρωGίνων δικαιωµάτων Gου κατοχυρώνει η Ο∆∆Α
(άρθρο 27) και το ∆ΣΟΚΠ∆ (άρθρο 15), είναι µία σειρά δικαιωµάτων Gου
αGολαµβάνουν όλοι οι άνθρωGοι σε όλα τα Κράτη της διεθνούς κοινωνίας,
χωρίς καµιά αGολύτως διάκριση.
Τα οριζόντια ολιτιστικά δικαιώµατα, βάσει του άρθρου 15
∆ΣΟΚΠ∆, ως δικαιώµατα «όλων», αναλύονται στα εξής συγκεκριµένα
δικαιώµατα:
(α) Το δικαίωµα συµµετοχής όλων στην ολιτιστική ζωή,
(β) Το δικαίωµα όλων να ωφελούνται αό την ειστηµονική ρόοδο
και τις εφαρµογές της,
(γ) Το δικαίωµα όλων να ωφελούνται αό την ροστασία των ηθικών
και υλικών συµφερόντων ου ροκύτουν αό κάθε ειστηµονικό,
φιλολογικό ή καλλιτεχνικό έργο τους.
Ως κύρια µέτρα εφαρµογής των +αρα+άνω δικαιωµάτων το άρθρο 15
του ∆ΣΟΚΠ∆ GροβλέGει τα εξής:
(α) Μέτρα για την εξασφάλιση «της συντήρησης, της ανάGτυξης και της
µετάδοσης της εGιστήµης και του Gολιτισµού»,
(β) ΥGοχρέωση των Κρατών να σέβονται «την αGαραίτητη ελευθερία στις
εGιστηµονικές έρευνες και δηµιουργικές δραστηριότητες».
Η δεύτερη, κάθετη, όψη των ολιτιστικών δικαιωµάτων, Gηγάζει
αGό το θεµελιώδες δικαίωµα των µελών «εθνικών, θρησκευτικών ή
γλωσσικών» µειονοτήτων

ου υ άρχουν σε όλα τα Κράτη, να

Βλ. άρθρο 27 του ∆ιεθνούς Συµφώνου Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων (Ν.
2462/1997): «Σε εκείνα τα Κράτη όGου υGάρχουν εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές
µειονότητες, τα GρόσωGα Gου ανήκουν σε αυτές τις µειονότητες δεν θα στερούνται του
δικαιώµατος, αGό κοινού µε τα άλλα µέρη της οµάδας τους, να αGολαµβάνουν το δικό τους
Gολιτισµό, να οµολογούν τις θρησκευτικές τους GεGοιθήσεις και να ασκούν ή να
χρησιµοGοιούν τη δική τους γλώσσα».
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ολιτισµό», σύµφωνα

«α ολαµβάνουν [µεταξύ άλλων] το δικό τους

µε το άρθρο 27 του ∆ιεθνούς Συµφώνου Ατοµικών και Πολιτικών
∆ικαιωµάτων.7
Την κάθετη αυτή όψη των Gολιτιστικών δικαιωµάτων υGέρ των ως
άνω µειονοτήτων έχει ενδυναµώσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ µε τη
∆ιακήρυξη Gου υιοθέτησε το 1992 «για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων +ου
ανήκουν σε Εθνικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες».8 Το άρθρο 4
Gαρ. 1 της ∆ιακήρυξης GροβλέGει την υGοχρέωση των Κρατών να λαµβάνουν
τα αGαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουν υGέρ των µελών των GαραGάνω
µειονοτήτων

την

«Gλήρη

και

αGοτελεσµατική»

άσκηση

όλων

των

ανθρωGίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών τους χωρίς διάκριση.
Το άρθρο 4 Gαρ. 2 της ∆ιακήρυξης ειδικότερα εGιβάλλει στα Κράτη
«τη λήψη µέτρων για τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών Gου θα
εGιτρέψουν στα GρόσωGα Gου ανήκουν σε µειονότητες να εκφράζουν τα
χαρακτηριστικά τους και να αναGτύσσουν τον Gολιτισµό τους, τη γλώσσα
τους, τη θρησκεία τους, τις Gαραδόσεις και τα έθιµά τους, εκτός εάν
συγκεκριµένες Gρακτικές Gαραβιάζουν την εθνική νοµοθεσία και είναι
αντίθετες σε διεθνή GρότυGα». Παρόµοιου χαρακτήρα είναι οι διατάξεις της
Συνθήκης Πλαισίου του Συµβουλίου της ΕυρώGης για την Προστασία των
Εθνικών Μειονοτήτων (1995, σε ισχύ αGό το 1998 – δεν έχει κυρωθεί ακόµη
αGό την Ελλάδα).9
Ο

Gολιτισµικός

χαρακτηριστικά
Συµβουλίου

της

των

Gλουραλισµός
σύγχρονων

ΕυρώGης

Gου

είναι

άλλωστε

ευρωGαϊκών
οφείλουν

ένα

αGό

Κρατών-Μελών

αυτά

να

τα
του

Gροστατεύουν

αGοτελεσµατικά, όGως έχει εGανειληµµένα τονίσει και το ΕυρωGαϊκό
∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώGου.

7 Το

∆ΣΑΠ∆ ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε το Ν. 2462/1997.
UN GA Resolution 47/135, 18.12.1992, I. Brownlie, G.S. Goodwin-Gill (eds), Basic
Documents on Human Rights, 4th edition, Oxford, Oxford University Press, 2002, 59-62.
9 ETS 157, σε ισχύ αGό την 01.02.1998.
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Μέρος Β΄: Ευρω αϊκό κοινοτικό ε ί εδο

Η ΕυρωGαϊκή Κοινότητα αντιµετωGίζει τα Gολιτιστικά δικαιώµατα
υGό το Gρίσµα της Gροστασίας της Gολιτιστικής ταυτότητας Gου αGοτελεί
κύρια έκφραση της εθνικής ταυτότητας. Το άρθρο 6 Gαρ. 4 της Συνθήκης
του Μάαστριχτ ορίζει ότι: «Η Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των
Κρατών-Μελών».
Η GαραGάνω διάταξη δεν εµGοδίζει τη δράση της Κοινότητας στο
Gεδίο

του

Gολιτισµού,

δεδοµένου

ότι

η

Gολυµορφία

-Gολιτιστική,

θρησκευτική, γλωσσική- όGως και οι Gολιτικές Gου τη στηρίζουν,
εντάσσονται στη σύγχρονη αντίληψη της ανάGτυξης και ειδικότερα της
ανάGτυξης της GροσωGικότητας (human development) και της ενδυνάµωσης
των Gολιτών (empowerment of the citizens), αGοτελώντας συνάµα
ενισχυτικό Gαράγοντα της κοινωνικής συνοχής.
Η δράση της Ένωσης στο Gεδίο του Gολιτισµού θεµελιώνεται σε
διατάξεις Gου Gροστέθηκαν στην ιδρυτική συνθήκη της ΕΚ (ΣΕΚ) µε τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ. Ειδικότερα, µε τον τίτλο ΧΙΙ (Gρώην ΙΧ) και το
άρθρο 151 ΣΕΚ (Gρώην άρθρο 128), µε εGικεφαλίδα «Πολιτισµός», η
Κοινότητα καλείται να συµβάλει στην ανάGτυξη των Gολιτισµών των
Κρατών-Μελών, µε σεβασµό στην εθνική και Gεριφερειακή Gολυµορφία
τους, και στην Gροβολή της κοινής Gολιτιστικής τους κληρονοµιάς. Η
Ένωση θεσGίζει υGοστηρικτικές δράσεις ενθάρρυνσης και διατυGώνει
συστάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας των Κρατών-Μελών στους
τοµείς:
•

της γνώσης και της διάδοσης του Gολιτισµού και της ιστορίας των
ευρωGαϊκών λαών,

•

της διατήρησης και Gροστασίας της Gολιτιστικής κληρονοµιάς
ευρωGαϊκής σηµασίας,

•

της Gροώθησης µη εµGορικών Gολιτιστικών ανταλλαγών,

•

της

καλλιτεχνικής

και

λογοτεχνικής

δηµιουργίας

(συµGεριλαµβανοµένου και του οGτικοακουστικού τοµέα).
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Η Κοινότητα ευνοεί τη συνεργασία στον Gολιτιστικό τοµέα µε τρίτες
χώρες, καθώς και µε τους αρµόδιους για τον Gολιτιστικό τοµέα διεθνείς
οργανισµούς και ειδικότερα το Συµβούλιο της ΕυρώGης.
Σηµαντική είναι και η Gαρ. 4 του άρθρου 151 ΣΕΚ Gου εισάγει την
έννοια της «ολοκλήρωσης» στον τοµέα του Gολιτισµού, ορίζοντας ότι: «η
Κοινότητα όταν αναλαµβάνει δράσεις δυνάµει άλλων διατάξεων της
Gαρούσας Συνθήκης, λαµβάνει υGόψη της τις Gολιτιστικές Gτυχές,
αGοβλέGοντας ειδικότερα στο σεβασµό και στην Gροώθηση της Gολυµορφίας
των Gολιτισµών της».
Η κοινοτική Gολιτιστική Gολιτική διαµορφώνεται µε νοµικά
δεσµευτικές Gράξεις Gου αφορούν σε συµGληρωµατικές υGοστηρικτικές
δράσεις, οι οGοίες αGοσκοGούν στη δηµιουργία του λεγόµενου «ευρωGαϊκού
Gολιτιστικού χώρου», στην Gρόσβαση στις Gολιτιστικές Gηγές, στην
ενίσχυση της Gολιτιστικής εκGαίδευσης, καθώς και στην ανάGτυξη ενός
διεθνούς Gολιτιστικού διαλόγου. ∆εν µGορούν όµως να Gεριλαµβάνουν
εναρµόνιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των ΚρατώνΜελών.
Περαιτέρω, αν και όGως ήδη σηµειώθηκε, η δράση της Ένωσης
θεµελιώνεται στη διαGίστωση ότι η Gολυµορφία -Gολιτιστική, θρησκευτική,
γλωσσική- αGοτελεί Gλεονέκτηµα, οι σχετικές δράσεις και Gολιτικές GρέGει
να ασκούνται µε βάση τις αρχές της ισότητας, της µη διάκρισης και της
αναλογικότητας.
Αξίζει τέλος να γίνει ειδική αναφορά στο Gρόσφατο Σχέδιο Συνθήκης
για τη θέσGιση «Συντάγµατος της ΕυρώGης». ΕGισηµαίνεται κατ’ αρχήν η
αναφορά στο Προοίµιο αυτού του κειµένου για την ΕυρώGη Gου είναι
«ενωµένη στην Gολυµορφία της». Στο Μέρος Ι του Σχεδίου και ειδικότερα
στο άρθρο 3 καθορίζονται οι στόχοι της Ένωσης. Στο άρθρο 3 Gαρ. 3 εδ. 4
αναφέρεται ως στόχος ότι: «Η Ένωση σέβεται τον Gλούτο της Gολιτιστικής
και γλωσσικής της Gολυµορφίας και µεριµνά για την Gροστασία και
ανάGτυξη της Gολιτιστικής κληρονοµιάς». Το άρθρο 3 Gαρ. 3 εδ. 4 αGοτελεί
θεσµική εγγύηση στο Gεδίο του Gολιτισµού. Η διάταξη αυτή αντικαθιστά
κατ’ ουσία τη διάταξη του άρθρου 6 Gαρ. 4 της Συνθήκης του Μάαστριχτ
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Gου όριζε ότι: «Η Ενωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των Κρατών-Μελών
της».
Στο Μέρος ΙΙΙ του Σχεδίου Gου αναφέρεται στις Gολιτικές της
Ένωσης Gεριλήφθηκε η διάταξη του άρθρου ΙΙΙ-181, Gου αντικαθιστά κατ’
ουσία το άρθρο 151 ΣΕΚ. Ειδικότερα, µε την Gαρ. 5 ορίζεται ότι:
α) ευρωGαϊκός νόµος ή νόµος- Gλαίσιο Gου εκδίδεται µετά αGό διαβούλευση
µε την ΕGιτροGή των Περιφερειών θεσGίζει δράσεις ενθάρρυνσης και
β) ότι το Συµβούλιο των ΥGουργών, µετά αGό Gρόταση της ΕGιτροGής
εκδίδει συστάσεις.
Πέραν όµως των GαραGάνω διατάξεων του άρθρου 3 Gαρ. 3 εδ. 4 για
τους στόχους της Ένωσης και του άρθρου ΙΙΙ-181 για τις Gολιτικές στο Gεδίο
του Gολιτισµού, ο Gολιτισµός αGοτελεί αντικείµενο του Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ένωσης Gου ενσωµατώθηκε στο Μέρος ΙΙ του Σχεδίου
Συνθήκης για τη θέσGιση «Συντάγµατος της ΕυρώGης».
Στο Προοίµιο του Χάρτη αναφέρεται ότι «Η Ένωση έχοντας εGίγνωση
της Gνευµατικής και ηθικής κληρονοµιάς της, εδράζεται στις αδιαίρετες και
οικουµενικές αξίες της αξιοGρέGειας του ανθρώGου, της ελευθερίας, της
ισότητας και της αλληλεγγύης. Ερείδεται στις αρχές της δηµοκρατίας και
του κράτους δικαίου. Η Ένωση τοGοθετεί τον άνθρωGο στην καρδιά της
δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης και δηµιουργώντας
ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η Ένωση συµβάλλει στη
διαφύλαξη και την ανάGτυξη αυτών των κοινών αξιών σεβόµενη την
Gολυµορφία των Gολιτισµών και των Gαραδόσεων των λαών της ΕυρώGης,
καθώς και της εθνικής ταυτότητας των Κρατών-Μελών της .... Ο Gαρών
Χάρτης εGιβεβαιώνει .... τα δικαιώµατα Gου αGορρέουν ιδίως αGό τις κοινές
συνταγµατικές Gαραδόσεις και τις διεθνείς υGοχρεώσεις των ΚρατώνΜελών, την ΕυρωGαϊκή Σύµβαση για την ΠροάσGιση των ∆ικαιωµάτων του
ΑνθρώGου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, τους Κοινωνικούς Χάρτες Gου
έχουν υιοθετηθεί αGό την Ένωση και το Συµβούλιο της ΕυρώGης καθώς και
αGό τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της ΕυρωGαϊκής Ένωσης και του
ΕυρωGαϊκού ∆ικαστηρίου των ΑνθρωGίνων ∆ικαιωµάτων...».
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Περαιτέρω, στον τίτλο ΙΙ «Ελευθερίες» του Μέρους ΙΙ, και ειδικότερα
στα άρθρα ΙΙ-6 εG. καθορίζεται ότι η Ένωση αναγνωρίζει, µεταξύ άλλων, και
τις

ακόλουθες

ελευθερίες

Gου

αGοτελούν

όψη

των

Gολιτιστικών

δικαιωµάτων:
•

άρθρο ΙΙ – 10 Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
1. Κάθε GρόσωGο έχει δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης

και θρησκείας. Το δικαίωµα αυτό συνεGάγεται την ελευθερία µεταβολής
θρησκεύµατος ή GεGοιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του
θρησκεύµατος ή των GεGοιθήσεών του, ατοµικά ή συλλογικά, δηµόσια ή κατ’
ιδίαν, µε τη λατρεία, την εκGαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών
καθηκόντων και τις τελετές.
2. Το δικαίωµα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύµφωνα µε
τις εθνικές νοµοθεσίες Gου διέGουν την άσκησή του.
•

άρθρο ΙΙ – 11 Ελευθερία έκφρασης και Gληροφόρησης.
1. Κάθε GρόσωGο έχει δικαίωµα στην ελευθερία έκφρασης. Το

δικαίωµα αυτό Gεριλαµβάνει την ελευθερία γνώµης και την ελευθερία
λήψης ή µετάδοσης Gληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάµειξη δηµοσίων
αρχών και αδιακρίτως συνόρων.
2. Η ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η Gολυφωνία τους
είναι σεβαστές
•

άρθρο ΙΙ – 13 Ελευθερία της τέχνης και της εGιστήµης.
Η τέχνη και η εGιστηµονική έρευνα είναι ελεύθερες. Η ακαδηµαϊκή

ελευθερία είναι σεβαστή.
•

άρθρο ΙΙ – 14 ∆ικαίωµα εκGαίδευσης.
1. Κάθε GρόσωGο έχει δικαίωµα στην εκGαίδευση και στην Gρόσβαση

στην εGαγγελµατική και συνεχή κατάρτιση.
2.

Το

δικαίωµα

αυτό

Gεριλαµβάνει

την

ευχέρεια

δωρεάν

Gαρακολούθησης της υGοχρεωτικής εκGαίδευσης.
3. Η ελευθερία ίδρυσης εκGαιδευτικών ιδρυµάτων µε σεβασµό των
δηµοκρατικών αρχών καθώς και το δικαίωµα των γονέων να εξασφαλίζουν
την εκGαίδευση και τη µόρφωση των τέκνων τους σύµφωνα µε τις
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θρησκευτικές, φιλοσοφικές και Gαιδαγωγικές GεGοιθήσεις τους, γίνονται
σεβαστά σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες Gου διέGουν την άσκησή τους.
Αλλά και στον τίτλο ΙΙΙ «Ισότητα» του Μέρους ΙΙ, άρθρα ΙΙ – 20 εG.
καθορίζεται ότι η Ένωση αναγνωρίζει, µεταξύ άλλων και σέβεται την
Gολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική Gολυµορφία (άρθρο ΙΙ – 22).
Βέβαια, το Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσGιση «Συντάγµατος της
ΕυρώGης» δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Όµως µGορεί ήδη να χρησιµοGοιηθεί ως
Gηγή

εµGνεύσεως

(γαλλ.

source

d’

inspiration)

στην

GροσGάθεια

Gροσδιορισµού/οριοθέτησης των Gολιτιστικών δικαιωµάτων στο Gλαίσιο της
κοινοτικής ή/και της ελληνικής έννοµης τάξης.
Πάντως, τα Gολιτιστικά δικαιώµατα, κινδυνεύουν να Gαραµείνουν
ανενεργά αν δεν υGοστηριχθούν µε δράσεις και Gολιτικές, εθνικές,
κοινοτικές, διεθνείς. Η αναγνώριση δηλαδή αυτών των δικαιωµάτων θα
Gαραµένει «κατ’ εGίφαση» όσο καιρό αυτά δε θα συνοδεύονται αGό
υGοστηρικτικές δράσεις και Gολιτικές. Στο Gλαίσιο αυτό GροβλέGονται
κοινοτικές ενισχύσεις για τον κινηµατογράφο για τη στήριξη της
Gολιτιστικής Gολυµορφίας. ΕGίσης, το άρθρο 87 Gαρ. 3 εδ. δ ΣΕΚ ορίζει ότι
δύνανται να θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά «οι
ενισχύσεις για την Gροώθηση του Gολιτισµού και της διατήρησης της
Gολιτιστικής κληρονοµιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν του όρους συναλλαγών
και ανταγωνισµού στην Κοινότητα σε βαθµό αντίθετο µε το κοινό
συµφέρον».
Εκτός αGό τη θετική στάση Gου µGορεί να λάβει η ΕΚ αGέναντι στις
κρατικές ενισχύσεις, η ίδια µGορεί να λάβει υGοστηρικτικά µέτρα στο Gεδίο
του Gολιτισµού. ΑGό το έτος 2000 έως το 2004 εξελίσσεται το κοινοτικό
Gρόγραµµα

«Πολιτισµός

2000».

Το

2004

είναι

αφιερωµένο

στην

«Gολιτιστική κληρονοµιά», µε δράσεις σχετικές µε την αρχιτεκτονική, την
αρχαιολογία, τα ενάλια, και την εν γένει Gνευµατική κληρονοµιά, δηλαδή
µεγαλύτερο ενδιαφέρον για µελέτη και στήριξη των ιστορικών αρχείων, των
βιβλιοθηκών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των Gολιτών Gροκειµένου να
αGοκτά Gεριεχόµενο το δικαίωµα της ισότιµης Gρόσβασης τους στην
κοινωνία της γνώσης και της Gληροφορίας.

9

Η γνώση, η Gληροφόρηση είναι αGαραίτητη, αλλά για την κατανόηση
και την αGοδοχή της Gολιτιστικής Gολυµορφίας είναι αGαραίτητη και η
κριτική σκέψη, η ικανότητα δηλαδή του Gολίτη να αναλύει γεγονότα και
καταστάσεις, µε βάση την ιστορική αλήθεια, µακριά αGό Gροκαταλήψεις.
Στόχος του κοινοτικού Gρογράµµατος «Πολιτισµός 2000» είναι ο
σεβασµός της Gολιτιστικής κληρονοµιάς και η Gαράλληλη Gροώθηση της
Gολιτιστικής Gολυµορφίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωGαϊκό εGίGεδο, η
ελεύθερη διακίνηση των Gολιτιστικών αγαθών, η γνώση της κοινής
Gολιτιστικής ταυτότητας όGου Gέραν της Gολυµορφίας, υGάρχουν και
εκείνα τα ενοGοιητικά στοιχεία, τα οGοία Gροάγουν τη διαGολιτισµική
κατανόηση. Ειδικότερα, µε το Gρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» εGιδιώκεται:
•

Η αµοιβαία γνώση του Gολιτισµού και της ιστορίας των ευρωGαϊκών
λαών µέσω της Gροβολής της κοινής Gολιτιστικής τους κληρονοµιάς,
καθώς και του Gολιτιστικού διαλόγου.

•

Η δηµιουργία και η Gροβολή σε διακρατικό εGίGεδο του Gολιτισµού,
η ελεύθερη κυκλοφορία των καλλιτεχνών και των Gροϊόντων της
διάνοιάς τους.

•

Η Gροβολή της Gολιτιστικής Gολυµορφίας και η ανάGτυξη νέων
µορφών Gολιτιστικής έκφρασης.

•

Η συµβολή του Gολιτισµού στην οικονοµική και κοινωνική
ανάGτυξη.

•

Η αξιοGοίηση της Gολιτιστικής κληρονοµιάς ευρωGαϊκής σηµασίας.

•

Η ακτινοβολία των ευρωGαϊκών Gολιτισµών στις τρίτες χώρες και ο
διάλογος µε φορείς άλλων Gολιτισµών του Gλανήτη.
Ας σηµειωθεί ότι, το Gρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» ευνοεί τη

σύνδεση µε ενέργειες Gου υλοGοιούνται βάσει άλλων κοινωνικών Gολιτικών
και οι οGοίες έχουν εGίGτωση στον Gολιτισµό. Το Gρόγραµµα είναι ανοικτό
σε συµµετοχή και συνεργασία µε άλλες µη κοινοτικές χώρες, κυρίως του
ΕυρωGαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Κεντρικής και Ανατολικής
ΕυρώGης, ή/και µε διεθνείς οργανισµούς, G.χ. την UNESCO.
Προκειµένου να υλοGοιηθεί ο GαραGάνω στόχος κρίνεται αGαραίτητη
η δηµιουργία «εταιρικών σχέσεων», συνεργασιών του δηµόσιου, του
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ιδιωτικού και του κοινωνικού τοµέα–της κοινωνίας Gολιτών. Η διαχείριση
της γνώσης δεν µGορεί να αφεθεί στην αGόλυτη διακριτική ευχέρεια του
ιδιωτικού τοµέα–των εGιχειρήσεων. Κατά το σχεδιασµό των δηµόσιων
Gολιτικών είναι αGαραίτητη η κινητοGοίηση, η συνεργασία και συµµετοχή
τόσο των φορέων της δηµόσιας εξουσίας, όσο και των κοινωνικών φορέων-µη
κυβερνητικών οργανώσεων και Gολιτών, σύµφωνα µε την αρχή της
εGικουρικότητας.
Η ανταλλαγή εµGειριών, οι βέλτιστες Gρακτικές, η συνεχής
συγκριτική αξιολόγηση των µέτρων Gολιτικής, στοιχεία της ήGιας µορφής
συντονισµού Gου συµφωνήθηκε το 2000 στη Λισσαβώνα, δηλαδή της
ανοιχτής µεθόδου συντονισµού, θα βοηθήσει στην εGιλογή των Gλέον
κατάλληλων Gροσεγγίσεων και των αGοτελεσµατικότερων εGιGέδων και
µορφών δράσης.
Τέλος εGισηµαίνεται ότι οι κοινοτικές Gολιτικές, όντας αGό την φύση
τους συµGληρωµατικές, καλύGτουν ως ένα βαθµό τα ελλείµµατα των
εθνικών Gολιτικών σε σχέση µε τη διασφάλιση της Gολιτισµικής
Gολυµορφίας. Η δράση της Ένωσης δεν αGαλλάσσει Gάντως τα Κράτη αGό
την ευθύνη τους για τη διασφάλιση της Gολιτιστικής Gολυµορφίας.

Μέρος Γ΄: Εθνικό ε ί εδο

Ορισµένες διατάξεις του Συντάγµατος συµβάλλουν στη διασφάλιση
της

Gολιτιστικής

Gολυµορφίας.

Πρόκειται

για

τις

διατάξεις

Gου

διασφαλίζουν θεµελιώδη δικαιώµατα όGως ο σεβασµός και η Gροστασία της
αξίας του ανθρώGου (άρθρο 2 Gαρ. 1), δικαίωµα ελεύθερης ανάGτυξης της
GροσωGικότητας (άρθρο 5 Gαρ. 1), τη θρησκευτική ελευθερία (άρθρο 13) και
την ελευθερία της τέχνης (άρθρο 16).
Αν και το Σύνταγµα, δεν Gεριέχει ρητά την κάθετη όψη των
Gολιτιστικών

δικαιωµάτων

Gρος

όφελος

εθνικών,

ευρεία

εννοία,

µειονοτήτων, οι GαραGάνω διατάξεις δεν µGορούν να ερµηνευθούν αλλιώς
Gαρά ως διατάξεις Gου στην Gράξη δρουν υGέρ των ατόµων µελών εθνικών,
εν ευρεία εννοία, µειονοτήτων των οGοίων τα Gολιτιστικά χαρακτηριστικά
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(και

αGορρέοντα

Gολιτιστικά

δικαιώµατα)

οφείλει

να

Gροστατεύει

αGοτελεσµατικά η Ελληνική Πολιτεία.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 24 Gαρ. 1 «η Gροστασία του φυσικού
και Gολιτιστικού Gεριβάλλοντος αGοτελεί υGοχρέωση του Κράτους και
δικαίωµα του καθενός», ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 24 Gαρ. 6 «τα µνηµεία, οι
Gαραδοσιακές Gεριοχές και τα Gαραδοσιακά στοιχεία Gροστατεύονται αGό το
Κράτος».
Σηµειώνεται ότι το Συµβούλιο της ΕGικρατείας έχει Gροσδιορίσει, µε
έναν γενικό και Gεριεκτικό τρόGο, την «Gολιτιστική κληρονοµιά», στο
Gλαίσιο του άρθρου 24 Gαρ. 1 του Συντάγµατος, όGως ίσχυε Gριν αGό την
τροGοGοίησή του το 2001, ως το «σύνολο των µνηµείων και άλλων στοιχείων
+ροερχόµενων α+ό την ανθρώ+ινη δραστηριότητα +ου συνθέτουν την ιστορική,
καλλιτεχνική, τεχνολογική κληρονοµιά της χώρας και συµβάλλουν στη
διατήρηση της ιστορικής µνήµης».10
Τα GαραGάνω δικαιώµατα συµGληρώνονται µε διάφορες δηµόσιες
δράσεις

και

Gολιτικές

Gου

έχουν

εGίGτωση

στην

Gροστασία

των

Gολιτιστικών δικαιωµάτων και της GολυGολιτισµικότητας. Ειδικότερα, το
ΥGουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων διαχειρίζεται τη διαGολιτισµική
εκGαίδευση.
Το ΥGουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ΑGοκέντρωσης
έχει ιδρύσει αGό τα µέσα του 2002 το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής
Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ), το οGοίο είναι ΝΠΙ∆ µε θεσµικό ρόλο την
εGιστηµονική αρωγή στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της µεταναστευτικής
Gολιτικής της χώρας µε βάση και την αρχή της GολυGολιτισµικότητας. Η
υλοGοίηση αυτής της αρχής συµβάλλει στην οµαλή ένταξη των µεταναστών
και στην οικονοµική και κοινωνική ανάGτυξη της χώρας.
Με το Ν. 3028/2002 για την Gροστασία αρχαιοτήτων και της
Gολιτιστικής κληρονοµιάς οριοθετείται η αρµοδιότητα του ΥGουργείου
Πολιτισµού. Ο νόµος αυτός ορίζει κατ’ αρχήν ως «Gολιτιστικά αγαθά» τις
«µαρτυρίες της ύGαρξης και της ατοµικής και συλλογικής δραστηριότητας
του ανθρώGου» (άρθρο 2α). ΕGίσης ως «άυλα Gολιτιστικά αγαθά» ορίζονται
10 ΑGόφαση

3478/2000 (Oλοµ.), www.dsanet.gr σελ. 2, 50 NοΒ, 2002, 195.
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οι «εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και Gληροφορίες, όGως µύθοι, έθιµα,
Gροφορικές Gαραδόσεις, χοροί, δρώµενα, µουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή
τεχνικές Gου αGοτελούν µαρτυρίες του Gαραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου
Gολιτισµού» (άρθρο 2 ε).
Με τον ίδιο νόµο το ΥGουργείο Πολιτισµού αναλαµβάνει την
Gροστασία της «Gολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας» µε µία σειρά ειδικών
ενεργειών (άρθρα 3 εG). Ο νόµος αυτός κάνει χρήση της οριζόντιας έννοιας
των Gολιτιστικών αγαθών µίας χώρας αλλά αυτό δεν αGοκλείει (αλλά
µάλλον εGιβάλλει) την Gροστασία και των κάθετων Gολιτιστικών αγαθών
Gου Gροέρχονται αGό εθνικές ή άλλες µειονοτικές οµάδες Gου αGοτελούν
συστατικό µέρος της ανθρωGογεωγραφίας της χώρας.

Τελικές

αρατηρήσεις

Στόχος της GαραGάνω εισήγησης ήταν ο Gροσδιορισµός της θέσης των
Gολιτιστικών δικαιωµάτων στη διεθνή, κοινοτική και ελληνική έννοµη
τάξη. Πράγµατι και στα τρία εGίGεδα έχουν διαµορφωθεί θεσµικές
εγγυήσεις οι οGοίες, σε γενικές γραµµές, κρίνονται ικανοGοιητικές.
Ως Gολιτιστικά δικαιώµατα µGορούν να εννοηθούν γενικώς τα
δικαιώµατα Gου αφορούν στην Gροστασία και στην έκφραση των στοιχείων
Gου Gροέρχονται αGό την ανθρώGινη δραστηριότητα και Gου συνθέτουν την
ιστορική, καλλιτεχνική και τεχνολογική κληρονοµιά µίας χώρας. Τα
δικαιώµατα αυτά έχουν κατ’ αρχήν έναν οριζόντιο χαρακτήρα, Gου αφορά σε
όλους τους «Gολίτες» µίας χώρας, αδιακρίτως.
Όσον αφορά ειδικότερα σε µειονοτικές οµάδες, τα Gολιτιστικά
δικαιώµατα, στο διεθνές κυρίως δίκαιο, έχουν λάβει έναν κάθετο χαρακτήρα
Gου σχετίζεται άµεσα µε την ανθρώGινη ανάγκη (κατ’ αρχήν δικαίωµα)
διαφύλαξης

και

συνέχισης

των

εθνολογικών,

εν

ευρεία

εννοία,

ιδιαιτεροτήτων των ατόµων µελών των µειονοτήτων. ΕGισηµαίνεται Gάντως
ότι ανεξάρτητα αGό τις κάθετου Gεριεχοµένου ρυθµίσεις, η Gροστασία
αυτών των δικαιωµάτων διασφαλίζεται και µε τις οριζόντιου Gεριεχοµένου
ρυθµίσεις, δεδοµένου ότι η «Gολιτιστική κληρονοµιά» των µειονοτήτων µίας
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χώρας αGοτελεί, κατ’ ουσία, αναGόσGαστο µέρος της «Gολιτιστικής
κληρονοµιάς» της χώρας αυτής.
Αν και όGως σηµειώθηκε GαραGάνω, οι θεσµικές εγγυήσεις κρίνονται
σε

γενικές

γραµµές

ικανοGοιητικές,

Gροκειµένου

τα

Gολιτιστικά

δικαιώµατα να µη Gαραµένουν ανενεργά, GρέGει να υGοστηρίζονται αGό
δηµόσιες δράσεις και Gολιτικές Gου αGοβλέGουν ειδικότερα στη διαφύλαξη
και ανάδειξη της Gολιτιστικής Gολυµορφίας. Η ΕΕ∆Α, µGορεί στα Gλαίσια
της εισηγητικής της αρµοδιότητας, να συµβάλει στην Gροώθηση αυτών των
δράσεων µε εξειδικευµένες Gροτάσεις.

Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2003
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