
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Να αποσυρθεί αμέσως η απαράδεκτη τροπολογία. 

Να κατοχυρωθεί η προστασία των θυμάτων ρατσιστικής βίας 
 

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 - Οι 35 οργανώσεις που απαρτίζουν το Δίκτυο Καταγραφής 

Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση  για την 

προωθούμενη τροπολογία στο Άρθρο 19 του Μεταναστευτικού Κώδικα, η οποία, εάν υιοθετηθεί,  

θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας για όσους επίορκους κρατικούς λειτουργούς εμπλέκονται σε 

περιστατικά ρατσιστικής βίας και θα αναιρέσει ουσιαστικά κάθε δυνατότητα προστασίας στα 

θύματα. 

Το Δίκτυο έχει επανειλημμένα τονίσει πως η ρατσιστική βία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά χωρίς εγγυήσεις για τη δυνατότητα καταγγελίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Δικτύου, οι στερούμενοι νομιμοποιητικών εγγράφων αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων 

ρατσιστικών επιθέσεων. Ακόμα και στις λίγες εκείνες περιπτώσεις στις οποίες αποτολμούν να 

καταγγείλουν τα περιστατικά, τίθενται αυτόματα υπό κράτηση προς έκδοση απόφασης απέλασης. 

Φαίνεται όμως πως αυτή η μέθοδος αποτροπής των θυμάτων δεν ήταν αρκετή.  

Περνώντας στο επόμενο στάδιο, η προωθούμενη τροπολογία οδηγεί σε περαιτέρω εκφοβισμό 

των θυμάτων: μετατοπίζει το βάρος της απόδειξης, τα απειλεί με αυτόφωρο και απέλαση και 

ουσιαστικά ποινικοποιεί την προσφυγή στην έννομη προστασία, καθιστώντας το τραυματισμένο 

σώμα του θύματος σε οιονεί τεκμήριο ενοχής. Τα θύματα ρατσιστικής βίας καθίστανται πλέον 

υπόλογα για ενδεχόμενη έλλειψη στοιχείων, παρά το γεγονός ότι αυτή η έλλειψη είναι 

συχνότατα αποτέλεσμα της καθυστέρησης ή και απροθυμίας των διωκτικών αρχών να 

ερευνήσουν επαρκώς τα σε βάρος τους καταγγελλόμενα περιστατικά. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα στοιχεία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 

δείχνουν σημαντική αύξηση των περιστατικών όπου η αστυνομική βία τέμνεται με τη 

ρατσιστική. Την ώρα δηλαδή που θα ανέμενε κανείς τη συγκρότηση ενός αποτελεσματικού 

μηχανισμού διερεύνησης των καταγγελιών περί αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας (σύμφωνα 

εξάλλου με τις συστάσεις διεθνών οργανισμών, του Συνηγόρου του Πολίτη και της Εθνικής 

Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), η προωθούμενη τροπολογία στέλνει το μήνυμα της 

διαιώνισης της ατιμωρησίας.  

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και οι οργανώσεις που το απαρτίζουν 

καλούν στην άμεση επαναφορά του Άρθρου 19 του Μεταναστευτικού Κώδικα ακριβώς ως είχε 

πριν από την εισαγωγή της απαράδεκτης τροπολογίας. Ειδάλλως, η χώρα μας θα δηλώσει 



επισήμως πως οι επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί μπορούν να αυθαιρετούν ήσυχοι, ενδυναμώνοντας 

ταυτόχρονα την ατιμωρησία των κάθε λογής οργανωμένων ομάδων ρατσιστικής βίας.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
Ελένη Τάκου, racistviolence@nchr.gr, 210.7233216 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Σχετικά με το Δίκτυο 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 Δικαιώματα του Ανθρώπου πήραν την πρωτοβουλία το καλοκαίρι του 
2011 και δημιούργησαν το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας στο οποίο σήμερα 
συμμετέχουν οι εξής 35 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  
Διεθνής Αμνηστία  
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών 
Ελληνική Δράση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - «Πλειάδες» 
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  
Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι  
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών  
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων  
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου 
Θετική Φωνή  
Ιατρική Παρέμβαση  
Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ»  
Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών-Οικουμενικό Πρόγραμμα 
Προσφύγων  
Κίνηση Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/-στριών (Πάτρα)  
Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία  
ΛΑΘΡΑ; - Επιτροπή αλληλεγγύης στους πρόσφυγες Χίου  
ΜETAδραση  
Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών  
Ομάδα Νομικών για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών 
(Θεσσαλονίκη)  
Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ)  
Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων 
Σύλλογος Ενωμένων Αφγανών  
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών 
Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης 
ACT UP 
ASANTE  
Colour Youth  
i-RED Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα 
PRAKSIS  



YsMedia 
καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων 
ως παρατηρητές.  


