Εθνικό Επιτροπό για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Οι εξαιρετικού καιρού απαιτούν εξαιρετικϋσ απαντόςεισ
Έκθεςη αναφορϊσ για τισ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ και των
μϋτρων για την αντιμετώπιςό τησ και ςυςτϊςεισ προσ την
Πολιτεύα

Η αποτελεςματικότερη απϊντηςη ςτην πανδημύα δεν μπορεύ παρϊ
να βαςύζεται ςτα δικαιώματα του ανθρώπου
Η ΕΕΔΑ ςυνεδριϊζει διαδικτυακϊ με μεγϊλη ςυχνότητα ώςτε να
αντιμετωπύςει τισ νϋεσ προκλόςεισ, να αξιολογόςει τον αντύκτυπο
των περιοριςτικών μϋτρων πολιτικόσ ςτα ΔτΑ, να παρϋχει ςτην
Κυβϋρνηςη τισ κατϊλληλεσ ςυμβουλϋσ ςχετικϊ με την προςταςύα
του πυρόνα των ΔτΑ και παρϊλληλα να ενημερώνει την κοινό
γνώμη για τα δικαιώματα και τουσ ςχετικούσ κινδύνουσ
παραβύαςόσ τουσ εξαιτύασ τησ πανδημύασ

3 βαςικϊ
μηνύματα

I. Ο ιόσ δεν κϊνει διακρύςεισ
II. Ο ιόσ μασ απειλεύ, όχι ο ϊνθρωποσ
III. Όταν ανακϊμψουμε πρϋπει να
γύνουμε καλύτεροι από πριν

Ι. Ο ιόσ δεν κϊνει διακρύςεισ
Οι δυςανϊλογεσ επιπτώςεισ τησ πανδημύασ ςτισ ευϊλωτεσ
ομϊδεσ και, ιδύωσ:
Η νόςοσ COVID-19 δημιουργεύ ϋνα φαύλο κύκλο, όπου τα υψηλϊ
επύπεδα ανιςοτότων και διακρύςεων τροφοδοτούν τη διϊδοςη του
ιού, η οπούα με τη ςειρϊ τησ διαιωνύζει και επιτεύνει τισ όδη
υπϊρχουςεσ ςημαντικϋσ ανιςότητεσ, ςε βϊροσ εκεύνων των ομϊδων
που πλόττονται περιςςότερο

Ρομϊ
Ο αποκλειςμόσ και η περιθωριοπούηςη που βιώνουν οι Ρομϊ ϋχει επιδεινωθεύ
περιςςότερο από κϊθε ϊλλη κοινωνικό ομϊδα κατϊ την περύοδο τησ
πανδημύασ

Μετανϊςτεσ, πρόςφυγεσ και αιτούντεσ ϊςυλο
Ο υπερπληθυςμόσ και η πλόρησ ϋλλειψη υγιεινόσ και ιατρικών υπηρεςιών ςε
ΚΤΣ και Δομϋσ φιλοξενύασ, ςε ςυνδυαςμό με την περιοριςμϋνη πρόςβαςη ςε
υγειονομικό περύθαλψη και βαςικϋσ υπηρεςύεσ, καθώσ και η δυςκολύα
πρόςβαςησ ςε πληροφόρηςη, επιδεινώνουν τον κύνδυνο μολύνςεων από τον ιό

Κρατούμενοι
Η πανδημύα βρόκε τισ φυλακϋσ υπερπλόρεισ με κρατούμενουσ και προςωπικό
να αντιμετωπύζουν υψηλό κύνδυνο, αφού ζουν και εργϊζονται ςε χώρουσ όπου
εύναι ιδιαύτερα δύςκολο να εφαρμοςτούν οι ςυςτϊςεισ των ειδικών για
φυςικό αποςταςιοπούηςη και απομόνωςη

ΑμεΑ
τον καιρό τησ πανδημύασ, οι πλϋον πληττόμενοι εύναι αυτού που διαχρονικϊ
αποτελούν τισ κοινωνικϊ και οικονομικϊ ευϊλωτεσ ομϊδεσ του πληθυςμού τησ
χώρασ και οι πιο ευϊλωτοι μεταξύ των ευϊλωτων εύναι τα ϊτομα με αναπηρύα,
με χρόνιεσ παθόςεισ και οι οικογϋνειϋσ τουσ

ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα
Η απαγόρευςη κυκλοφορύασ, με τη ςυνεπακόλουθη υποχρϋωςη να
παραμϋνουν περιςςότερο χρόνο ςτα ςπύτια τουσ, επιβαρύνουν δυςανϊλογα τα
μϋλη τησ ΛΟΑΣΚΙ+ κοινότητασ, οι ςχϋςεισ των οπούων με τισ οικογϋνειϋσ τουσ
ςυχνϊ εύναι διαταραγμϋνεσ, λόγω τησ απορριπτικόσ ςτϊςησ τησ οικογϋνειϊσ
τουσ, προσ την ταυτότητα φύλου ό το ςεξουαλικό τουσ προςανατολιςμό

Η δύκαιη, οικονομικϊ προςιτό, ϋγκαιρη και καθολικό πρόςβαςη ςε
εμβόλιο κατϊ τησ νόςου COVID-19 ωσ ανθρώπινο δικαύωμα
Η δίκαιη, οικονομικά προςιτή, ζγκαιρη και χωρίσ διακρίςεισ πρόςβαςη ςε εμβόλιο
κατά τησ νόςου COVID-19 ςυνιςτά ανθρώπινο δικαίωμα, που απορρζει από το
δικαίωμα ςτην υγεία, όπωσ αυτό κατοχυρώνεται από ςειρά διεθνών κειμζνων

ΙΙ. Ο ιόσ μασ απειλεύ, όχι ο ϊνθρωποσ
Πρόςβαςη ςτη δικαιοςύνη τον καιρό τησ πανδημύασ
Η ΕΕΔΑ επιβεβαιώνει ότι η πανδημύα ϋχει επηρεϊςει καθοριςτικϊ τη
λειτουργύα του ςυςτόματοσ απονομόσ δικαιοςύνησ ςε ςημαντικϋσ του
εκφϊνςεισ και ςε πολλϊ επύπεδα, με πολύπλευρεσ ςυνϋπειεσ που δεν
αφορούν μόνο ςτα δικαςτόρια, αλλϊ ςε όλο το φϊςμα τησ λειτουργύασ τησ
δικαιοςύνησ, αναγνωρύζοντασ ταυτόχρονα ότι η ψηφιοπούηςη τησ
Δικαιοςύνησ εύναι ϋνα μεγϊλο ςτούχημα για τη Χώρα μασ

Αςτυνόμευςη τον καιρό τησ πανδημύασ
Η ΕΕΔΑ υπογραμμύζει, ςτο ςημεύο αυτό, ότι, όπωσ ϋχει αποδειχτεύ πλϋον, ϋνα
χρόνο μετϊ το ξϋςπαςμα τησ πανδημύασ, η καταχρηςτικό αςτυνόμευςη και η
υπερβολικό εξϊρτηςη από αυςτηρϊ μϋτρα καταςτολόσ όχι μόνο οδόγηςαν ςε
ςοβαρϋσ παραβιϊςεισ, αλλϊ υπονόμευςαν ςτην πραγματικότητα κϊθε
προςπϊθεια καταπολϋμηςησ του ιού.

ΙΙΙ. Όταν ανακϊμψουμε πρϋπει να εύμαςτε καλύτεροι από πριν
Η ΕΕΔΑ δύνει ϋμφαςη ςτην αναγκαύα «επϋνδυςη» ςτα κοινωνικϊ δικαιώματα,
εςτιϊζοντασ ςτην επιςτροφό ςτην «κανονικότητα», κατϊ τη μετα-πανδημικό
εποχό και επιμϋνει ςτην ανϊγκη αποτελεςματικόσ δρϊςησ όχι μόνο για το
μετριαςμό των δυςμενών επιπτώςεων των μϋτρων που λόφθηκαν ςτα κοινωνικϊ
δικαιώματα, τα οπούα ϋχουν υποτιμηθεύ ςχεδόν ςτο ςύνολό τουσ, αλλϊ κυρύωσ για
τη μετα-πανδημικό κοινωνικό και οικονομικό ανϊκαμψη

Δικαύωμα ςτην πρόςβαςη ςτη υγεύα
Η ΕΕΔΑ επιςημαύνει ότι η πανδημύα τελικϊ ανϋδειξε και επϋτεινε αδυναμύεσ και
ελλεύψεισ ςτον τομϋα τησ υγεύασ που όταν χρόνιεσ και ςυςτημικϋσ και χρόζουν
ολοκληρωμϋνησ επιςτημονικόσ προςϋγγιςησ με επύκεντρο τον πολύτη και ςεβαςμό
ςτα δικαιώματα του ανθρώπου, αναγνωρύζοντασ παρϊλληλα ότι, κατϊ το πρώτο
εξϊμηνο από το ξϋςπαςμα τησ πανδημύασ, η Χώρα διαχειρύςτηκε αποτελεςματικϊ
την κρύςη.

Δικαύωμα ςτην εκπαύδευςη
Η ΕΕΔΑ υπογραμμύζει την επιτακτικό ανϊγκη διαςφϊλιςησ τησ πλόρουσ εφαρμογόσ
του δικαιώματοσ ςτην εκπαύδευςη, τονύζοντασ ότι ςε περιόδουσ κρύςησ, η
προςταςύα του δικαιώματοσ ςτην εκπαύδευςη γύνεται ακόμα πιο επιτακτικό,
ενόψει τησ ανϊγκησ καλλιϋργειασ πολιτών ικανών να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτο
κοινωνικό γύγνεςθαι για την υπερϊςπιςη και την ενδυνϊμωςη τησ δημοκρατύασ,
του κρϊτουσ δικαύου και μιασ κουλτούρασ ςεβαςμού για τα ανθρώπινα
δικαιώματα.

Δικαύωμα ςτην εργαςύα
Η ΕΕΔΑ διαπιςτώνει ότι η πανδημύα επιδεύνωςε το όδη υπϊρχον ςοβαρό πρόβλημα
τησ ανεργύασ ςτη Χώρα. Με εντονότερεσ επιπτώςεισ ιδύωσ ςτισ νεότερεσ ηλικύεσ και
τισ γυναύκεσ

