
 

 

 

 

∆ελτίο Τύπου 

∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ*:  

 

Η Πολιτεία πρέπει να στείλει σαφές µήνυµα ενάντια στη ρατσιστική βία 

 

Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2013. - «Αυτοί που σκότωσαν χθες, έκαναν τρία χρόνια προπόνηση σε κορµιά 

µεταναστών», δήλωσε ο επιµελητής του νοσοκοµείου Νίκαιας Παναγιώτης Παπανικολάου µετά τη δολοφονία 

του 34χρονου Παύλου Φύσσα.  

 

Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς µήνυµα που στέλνει σε όλους τους τόνους το ∆ίκτυο Καταγραφής 

Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στα δύο χρόνια λειτουργίας του. Από τον Οκτώβριο 2011, το ∆ίκτυο 

Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, το οποίο συντονίζεται από την Εθνική Επιτροπή για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και αποτελείται από 33 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, έχει καταγράψει µέσω 

συνεντεύξεων µε τα θύµατα πάνω από 300 περιστατικά ρατσιστικής βίας, στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

εναντίον προσφύγων και µεταναστών. Επίσης, καταγράφεται σηµαντική αύξηση των οµοφοβικών και 

τρανσοφοβικών επιθέσεων. 

 

Το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας έχει επανειληµµένα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου 

όχι µόνο για τη δραµατική αύξηση των ρατσιστικών επιθέσεων αλλά και για τον τρόπο µε τον οποίο 

γίνονται: σύµφωνα µε µαρτυρίες θυµάτων, η πιο συνηθισµένη πρακτική είναι η «περιπολία» από οργανωµένους 

µαυροφορεµένους πεζούς ή µοτοσικλετιστές οι οποίοι επιτίθενται, ως αυτόκλητες οµάδες κρούσης, σε 

πρόσφυγες και µετανάστες στο δρόµο, σε πλατείες ή σε στάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς. Σε κάποιες 

περιπτώσεις ιδιαίτερα βάναυσων επιθέσεων τα θύµατα έχουν αναγνωρίσει ανάµεσα στους δράστες άτοµα που 

συνδέονται µε τη Χρυσή Αυγή. Ελάχιστα από τα παραπάνω περιστατικά έχουν καταγγελθεί επισήµως στις 

αστυνοµικές αρχές. Τα θύµατα µαρτυρούν την αδυναµία ή την απροθυµία των διωκτικών αρχών να 

προβούν σε επαρκή έρευνα και συλλήψεις. Η συντριπτική πλειοψηφία θυµάτων που στερούνται 

νοµιµοποιητικών εγγράφων δεν προβαίνει σε καταγγελία στις αρχές λόγω φόβου σύλληψης και απέλασης. 

 

Το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας τονίζει ότι η ατιµωρησία πυροδοτεί την 

κλιµάκωση των ρατσιστικών επιθέσεων και διαιωνίζει τη βία, και καλεί τις αρχές να πάρουν όλα τα 

απαραίτητα µέτρα για τη σύλληψη και την καταδίκη όλων όσων εµπλέκονται σε πράξεις βίας µε κίνητρο 

το µίσος ή µε ρατσιστικό κίνητρο.  

 

Συγκεκριµένα, το ∆ίκτυο υπενθυµίζει και επαναφέρει τις προτάσεις του, και καλεί την Πολιτεία για την 

υιοθέτησή τους: 

(1) Προστασία των θυµάτων και ουσιωδών µαρτύρων πράξεων ρατσιστικής βίας, µέσω µη έκδοσης ή 

αναστολής της απόφασης απέλασης (στην περίπτωση που στερούνται νοµιµοποιητικών εγγράφων), και 

χορήγηση προσωρινής άδειας παραµονής. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατή η καταγγελία και διερεύνηση 

των πράξεων, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς των θυµάτων και χωρίς τον κίνδυνο σύλληψής τους, 

διευρύνοντας, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τη δίωξη κατά των υπαιτίων. 

(2) ∆ιερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου ήδη από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, και 

ανεξάρτητα από την επιβαρυντική περίσταση κατά το στάδιο επιµέτρησης της ποινής.  

 

Το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας καλεί την Πολιτεία, µέσω της υιοθέτησης 

αυτών των προτάσεων, να εκπέµψει επιτέλους ένα σαφές µήνυµα προς τις «οµάδες κρούσης» που δρουν 

ατιµώρητα ότι η ρατσιστική βία δεν είναι ανεκτή.  



Περισσότερες πληροφορίες:  

Ελένη Τάκου, racistviolence@nchr.gr, 210.7233216 

 

 

 

 

 

*Σχετικά µε το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: 

 

Παρακολουθώντας την αυξητική πορεία των ρατσιστικών επιθέσεων εναντίον προσφύγων και µεταναστών τα τελευταία 

χρόνια, αλλά και την έλλειψη ενός επίσηµου και αξιόπιστου µηχανισµού καταγραφής των ρατσιστικών περιστατικών, η 

Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου πήραν 

την πρωτοβουλία το καλοκαίρι του 2011 και δηµιούργησαν το ∆ίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 

στο οποίο σήµερα συµµετέχουν οι εξής 33 µη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι φορείς που παρέχουν νοµικές, ιατρικές, 

κοινωνικές ή άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και έρχονται σε επαφή µε θύµατα ρατσιστικής βίας:  

 

Αίτηµα  

Αντιγόνη-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης 

Άρσις 

Γιατροί του Κόσµου 

∆ιεθνής Αµνηστία  

∆ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών 

Ελληνική ∆ράση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα - "Πλειάδες" 

Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

Ελληνικό Παρατηρητήριο Συµφωνιών του Ελσίνκι 

Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες 

Ελληνικό Φόρουµ Μεταναστών 

Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων  

Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ρόδου  

Θετική Φωνή 

Ιατρική Παρέµβαση 

Κέντρο Ηµέρας «Βαβέλ» 

Κέντρο Συµπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών-Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων 

Κίνηση Υπεράσπισης των ∆ικαιωµάτων Προσφύγων και Μεταναστών/-στριών (Πάτρα)  

Κόσµος χωρίς Πολέµους και Βία 

ΛΑΘΡΑ; - Επιτροπή αλληλεγγύης στους πρόσφυγες Χίου 

ΜETAδραση 

Οµάδα ∆ικηγόρων για τα ∆ικαιώµατα Προσφύγων και Μεταναστών 

Οµάδα Νοµικών για την Υπεράσπιση των ∆ικαιωµάτων Προσφύγων και Μεταναστών (Θεσσαλονίκη) 

Οµοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ) 

Σύλλογος Ενωµένων Αφγανών  

Φόρουµ Μεταναστών Κρήτης 

Act-Up ∆ράσε Hellas 

ASANTE 

Colour Youth 

i-RED Ινστιτούτο για τα ∆ικαιώµατα, την Ισότητα και την Ετερότητα 

PRAKSIS 

YsMedia 

καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη και το ΣΕΜ του ∆ήµου Αθηναίων ως παρατηρητές 


