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ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΔΑ
για τις αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και έκκληση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση
των δικαιωμάτων όλων των ευρισκομένων στην επικράτειά της

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό
όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί
με τον Ν 2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε
αυτήν μετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από τριάντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές
σχολές νομικών και πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και
υπουργεία).
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Η ΕΕΔΑ εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και κάνει
έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την
προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των ευρισκομένων στην επικράτειά της*
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα τoυ Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ανεξάρτητο συμβουλευτικό
όργανο της Ελληνικής Πολιτείας για θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
εκφράζει, εν όψει των τελευταίων δραματικών εξελίξεων, την απόλυτη αλληλεγγύη της στη
Γαλλία και το γαλλικό λαό καθώς και τον αποτροπιασμό της για τις τρομοκρατικές επιθέσεις
στο Παρίσι με θύματα δεκάδες αθώους πολίτες. Η ΕΕΔΑ καταδικάζει απερίφραστα ενέργειες
που διακυβεύουν την παγκόσμια ειρήνη, απαξιώνουν και εκμηδενίζουν θεμελιώδεις
κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού όπως είναι ο σεβασμός στην αξία του ανθρώπου,
εκφράζει δε την ιδιαίτερη ανησυχία της για το βαθμό στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
είναι σε θέση να εγγυηθεί και να διαφυλάξει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτό στη
ζωή και την ασφάλεια όλων των ευρισκομένων στην επικράτειά της.
H ΕΕΔΑ υπενθυμίζει πως, βάσει των ιδρυτικών Συνθηκών της, η ΕΕ, εμπνεόμενη και
ορμώμενη από μια κοινή πολιτιστική και ανθρωπιστική κληρονομιά μέσα στην οποία
αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων και αναφαίρετων δικαιωμάτων του
ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου, έχει
υποχρέωση αφενός να προάγει την ειρήνη, τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευημερία των λαών
της εξασφαλίζοντας στους πολίτες της ένα χώρο ελευθερίας και ασφάλειας, αφετέρου να
λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά της σύνορα, το
άσυλο, τη μετανάστευση καθώς και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. 1 Στις
δε σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, η ΕΕ οφείλει να προβάλλει και προωθεί τις αξίες της
συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των πολιτών της, στην ειρήνη, την ασφάλεια, την
αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, την προστασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και ιδίως
τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 2 Η ΕΕ οφείλει να
επιδιώκει τους στόχους αυτούς με κάθε πρόσφορο μέσο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που της
απονέμονται με τις Συνθήκες.3
Η ΕΕΔΑ καλεί, ωστόσο, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε επίδειξη ευθύνης, μετριοπάθειας
και αυτοσυγκράτησης, επισημαίνοντας πως οι αντιδράσεις στην επιδιωκόμενη τρομοκράτηση
από ακραίους θρησκευτικούς κύκλους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κατατείνουν σε
όξυνση φαινομένων μισαλλοδοξίας και περιχαράκωσης, ή σε περιστολή της προστασίας και
απόλαυσης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, πολύ περισσότερο
όταν βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της, μια από τις μεγαλύτερες
προσφυγικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Προς τούτο, η ΕΕΔΑ επανέρχεται σε
προηγούμενες δηλώσεις της για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση4 και επισημαίνει
Η παρούσα Δήλωση υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ, στη συνεδρίαση της 23ης Νοεμβρίου 2015.
Εισηγήτριες: Αγγελική Αργυροπούλου-Χρυσοχοΐδου, Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΑ και Άννα Ειρήνη Μπάκα,
Επιστημονική Συνεργάτις της ΕΕΔΑ.
*

Συνθήκη της Λισσαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, άρθρα 1 και 2.
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Συνθήκη της Λισσαβόνας, άρθρο 2.
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ΕΕΔΑ, Ανακοίνωση, 31.8.2015, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει επειγόντως τις ευθύνες της και να
ανασχεδιάσει τη μεταναστευτική της πολιτική»,
http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/deltia_tupou/Anakoinwsh_Metanasteytiko.pdf
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πως η ανθρωπιστική κρίση τείνει πλέον να βγει εκτός ελέγχου με άμεσους και σοβαρούς
κινδύνους τόσο για τους μετανάστες όσο και για τις χώρες υποδοχής τους. Η ΕΕΔΑ
υπενθυμίζει για πολλοστή φορά πως έχουν ήδη τεθεί εν κινδύνω βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων καθώς τα δικαιώματα των κατοίκων της Ελλάδας, και
ιδίως των ακριτικών νησιών, που αδυνατούν ως τόποι πρώτης υποδοχής να διαχειριστούν τις
τεράστιες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Είναι επιτακτική ανάγκη, σήμερα
περισσότερο από ποτέ, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της καθώς και των Ηνωμένα Έθνη, να
αναλογιστούν τις ευθύνες που τους αναλογούν σε αυτή την τόσο κρίσιμη ιστορική συγκυρία
και να εργαστούν από κοινού για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διαρκώς διογκούμενων
μεταναστευτικών ροών με το βλέμμα στραμμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και
αξιοπρέπειας, τόσο στην ΕΕ όσο και στις χώρες προέλευσης. Η ΕΕΔΑ έχει τονίσει από καιρό
ότι η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, και ιδίως το σύστημα του Δουβλίνου, αγνοεί τις
υποχρεώσεις σεβασμού και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις
αλληλεγγύης και δίκαιης κατανομής βαρών μεταξύ των κρατών μελών, που επιβάλλουν ο
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και οι Συνθήκες.5
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ΕΕΔΑ καλεί
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικότερα τον ΟΗΕ, την ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και
τα όργανα της ΕΕ να συστρατευθούν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους
προς την κατεύθυνση
της προαγωγής της ειρήνης όπως επιτάσσουν οι Συνθήκες της ΕΕ και ο Χάρτης των Ηνωμένων
Εθνών, καθώς και της προαγωγής της ασφάλειας όλων των διαβιούντων στην ΕΕ, προβαίνοντας
ωστόσο στις απαραίτητες σταθμίσεις που δε θα επιτρέψουν τη χρήση της τρομοκρατίας ως
προκαλύμματος για την περιστολή θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τόσο των
ευρωπαίων πολιτών όσο και των χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων που εισέρχονται ή
επιχειρούν να εισέλθουν στην ΕΕ.

Άρθρα 1 του Χάρτη, 2 και 3 παρ. 3 ΣυνθΕΕ, καθώς και το άρθρο 80 ΣυνθΛΕΕ (πολιτικές συνοριακών ελέγχων,
ασύλου και μετανάστευσης).
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