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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας
(ECRI):
Έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο Αρ.
12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου το οποίο
περιλαμβάνει το γενικό όρο για την
απαγόρευση των διακρίσεων.
Έχοντας υπόψη τη νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου και
θυμίζοντας ότι το Δικαστήριο
αποφάνθηκε πως η αμφισβήτηση της
ύπαρξης εγκλημάτων κατά της
ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν την
εποχή του Εθνικοσοσιαλιστικού
καθεστώτος, αποτελεί μια από τις
πλέον σοβαρές μορφές φυλετικής
δυσφήμησης και υποκίνησης μίσους
κατά των Εβραίων και ότι ή άρνηση
τέτοιων εγκλημάτων κατά της
ανθρωπότητας και η δικαιολόγηση μιας
φιλοναζιστικής πολιτικής δεν μπορεί να
επιτρέπεται να απολαμβάνει της
προστασίας του άρθρου 10 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Έχοντας υπόψη το Πρόσθετο
Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για το
Κυβερνοέγκλημα που αφορά την
ποινικοποίηση των πράξεων φυλετικής
ή ξενοφοβικής φύσης και διαπράττονται
μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Θυμίζοντας τη Σύσταση Γενικής
Πολιτικής υπ’ αριθ. 1 της ECRI για την
καταπολέμηση του ρατσισμού, της
ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της
μισαλλοδοξίας και τη Σύσταση Γενικής
Πολιτικής υπ’ αριθ. 2 της ECRI σχετικά
με τα Ειδικευμένα Σώματα για την
καταπολέμηση του ρατσισμού, της
ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της
μισαλλοδοξίας σε εθνικό επίπεδο.

Θυμίζοντας τη Σύσταση Γενικής
Πολιτικής υπ’ αριθ. 7 της ECRI για
εθνική νομοθεσία για την
καταπολέμηση του ρατσισμού και των
φυλετικών διακρίσεων, που περιέχει
βασικά σημεία για κατάλληλα
νομοθετικά μέτρα για την
αποτελεσματική καταπολέμηση του
ρατσισμού και των φυλετικών
διακρίσεων.
Έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη
Ανησυχίας και Σκοπού με θέμα « Ο
αντισημιτισμός στην Ευρώπη σήμερα »
που υιοθετήθηκε στις 27 Μαρτίου 2000,
από τους συμμετέχοντες στη
«Διαβούλευση για τον Αντισημιτισμό
στην Ευρώπη σήμερα», που
συγκλήθηκε στο Στρασβούργο από το
Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
Έχοντας υπόψη τη Σύσταση (2001) 15
της Επιτροπής Υπουργών προς τα
κράτη – μέλη για τη διδασκαλία της
ιστορίας στην Ευρώπη του 21ο αιώνα,
που επιβεβαιώθηκε από τους
Υπουργούς Παιδείας στο Υπουργικό
Σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στο
Στρασβούργο τον Οκτώβριο 2002.
Θυμίζοντας τις αρχές που περιέχονται
στην Χάρτα των Ευρωπαϊκών
πολιτικών κομμάτων για μία μη
ρατσιτική κοινωνία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα
των Διασκέψεων του ΟΑΣΕ για τον
αντισημιτισμό, που διεξήχθησαν στις 19
και 20 Ιουνίου 2003 στη Βιέννη και στις
28 και 29 Απριλίου 2004 στο Βερολίνο.
Θυμίζοντας το έργο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την καταπολέμηση του
ρατσισμού και των διακρίσεων και
λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα
του Σεμιναρίου «Η Ευρώπη κατά του
αντισημιτισμού, για μια Ένωση στη
Διαφορετικότητα», που οργανώθηκε
στις Βρυξέλλες την 19 Φεβρουαρίου
2004.
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Θυμίζοντας ότι η κληρονομιά της
Ευρωπαϊκής ιστορίας είναι καθήκον να
θυμόμαστε το παρελθόν παραμένοντες
άγρυπνοι και αντιτιθέμενοι ενεργά σε
κάθε εκδήλωση ρατσισμού, ξενοφοβίας,
αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας.

Παρατηρώντας την παρούσα αύξηση
του αντισημιτισμού σε πολλές
Ευρωπαϊκές χώρες και
υπογραμμίζοντας ότι αυτή η αύξηση
χαρακτηρίζεται από νέες εκδηλώσεις
αντισημιτισμού.

Αποτίνοντας φόρο τιμής στη μνήμη των
θυμάτων του συστηματικού διωγμού και
της εξολόθρευσης των Εβραίων κατά το
Ολοκαύτωμα, καθώς επίσης και των
άλλων θυμάτων της πολιτικής της
φυλετικής δίωξης και εξολόθρευσης
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου.

Σημειώνοντας ότι αυτές οι εκδηλώσεις
συχνά ακολουθούν σύγχρονες
παγκόσμιες εξελίξεις, όπως η
κατάσταση στη Μ. Ανατολή.

Αποτίνοντας φόρο τιμής στους
Εβραίους θύματα των εκτελέσεων και
της συστηματικής δίωξης από τα
ολοκληρωτικά καθεστώτα που
προέκυψαν μετά το Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο καθώς και τα άλλα θύματα
αυτών των πολιτικών.
Δίδοντας έμφαση στο γεγονός ότι το
Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε
ακριβώς για να υπερασπισθεί και να
προωθήσει κοινές και δίκαιες αξίες –
και ειδικότερα την προστασία και
προώθηση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων – γύρω από τις οποίες η
Ευρώπη επανοικοδομήθηκε μετά τον
τρόμο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Θυμίζοντας ότι η καταπολέμηση του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του
αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας
είναι ριζωμένη και αποτελεί μέρος της
προστασίας και της προαγωγής των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Βαθιά πεπεισμένοι ότι η πάταξη του
αντισημιτισμού, ενώ απαιτεί δράσεις
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές
του, είναι αναπόσπαστο και ουσιαστικό
στοιχείο της καταπολέμησης του
ρατσισμού.
Δίδοντας έμφαση στο γεγονός ότι ο
αντισημιτισμός διαρκεί επί αιώνες στην
Ευρώπη.
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Υπογραμμίζοντας ότι οι εκδηλώσεις
αυτές δεν είναι αποκλειστικά πράξεις
περιθωριακών ή ριζοσπαστικών
ομάδων, αλλά συχνά αποτελούν
επικρατούντα φαινόμενα, που
συμβαίνουν και σε σχολεία, και ολοένα
περισσότερο εκλαμβάνονται ως συνήθη
συμβάντα.
Παρατηρώντας τη συχνή χρήση
συμβόλων από τη ναζιστική εποχή και
αναφορές στο Ολοκαύτωμα σε
σύγχρονες εκδηλώσεις αντισημιτισμού.
Δίδοντας έμφαση στο ότι αυτές οι
εκδηλώσεις προέρχονται από
διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και
διαφορετικά κοινωνικά στρώματα.
Παρατηρώντας ότι τα θύματα του
ρατσισμού και του αποκλεισμού σε
μερικές Ευρωπαϊκές κοινωνίες γίνονται
μερικές φορές τα ίδια δράστες
αντισημιτισμού.
Σημειώνοντας ότι σ’ έναν αριθμό
χωρών, ο αντισημιτισμός,
συμπεριλαμβανομένων των νέων
μορφών του, εξακολουθεί να
προάγεται, ανοικτά ή με
συγκεκαλυμμένο τρόπο, από μερικά
πολιτικά κόμματα και ηγέτες,
συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο
ακραίων κομμάτων, αλλά επίσης και
μερικών επικρατούντων κομμάτων.
Πιστεύοντας ότι μία επαρκής απάντηση
σ’ αυτά τα φαινόμενα μπορεί να
αναπτυχθεί μόνον μέσω
συντονισμένων προσπαθειών όλων
των αρμοδίων παραγόντων στις
Ευρωπαϊκές κοινωνίες,
συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων

διαφορετικών κοινοτήτων,
θρησκευτικών ηγετών, οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών και άλλων
φορέων.
Δίδοντας έμφαση στο γεγονός ότι οι
προσπάθειες για την πάταξη του
αντισημιτισμού πρέπει να
περιλαμβάνουν καθολική εφαρμογή
των νομοθετικών διατάξεων κατά του
ρατσισμού και των φυλετικών
διακρίσεων για όλους τους δράστες και
προς όφελος όλων των θυμάτων, με
ιδιαίτερη έμφαση στις διατάξεις κατά
της υποκίνηση φυλετικής βίας, μίσους
και διακρίσεων.

Πεπεισμένοι επίσης ότι αυτές οι
προσπάθειες πρέπει επίσης να
περιλαμβάνουν την προαγωγή του
διαλόγου και της συνεργασίας των
διαφόρων τμημάτων της κοινωνίας σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου
και της συνεργασίας μεταξύ των
διαφορετικών πολιτισμικών, εθνικών και
θρησκευτικών κοινοτήτων.
Δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο
της παιδείας στην προαγωγή της
ανεκτικότητας και του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως εκ
τούτου στην καταπολέμηση του
αντισημιτισμού :

Συστήνει στις κυβερνήσεις των κρατών – μελών :
-

Να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού,
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την πάταξη όλων των εκδηλώσεών
του, ανεξάρτητα από την προέλευση τους.

-

Να διασφαλίσουν ότι οι δράσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση του
αντισημιτισμού έχουν συστηματικά κατάλληλη θέση μεταξύ των δράσεων που
στοχεύουν στην πάταξη του ρατσισμού.

-

Να διασφαλίσουν ότι η καταπολέμηση του αντισημιτισμού διεξάγεται σε όλα τα
επίπεδα της διοίκησης (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό) και να διευκολύνουν την
εμπλοκή πολλών παραγόντων από διαφορετικά στρώματα της κοινωνίας
(πολιτικά, νομικά, οικονομικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, μορφωτικά) σ’ αυτές τις
προσπάθειες.

-

Να θεσπίσουν νομοθεσία που να στοχεύει στην καταπολέμηση του
αντισημιτισμού λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση Γενικής Πολιτικής υπ’ αριθ. 7
της ECRI για εθνική νομοθεσία για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των
φυλετικών διακρίσεων.

-

Να διασφαλίσουν ότι ο νόμος προβλέπει, ότι για όλα τα ποινικά αδικήματα, το
ρατσιστικό κίνητρο αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο και ότι αυτό το κίνητρο θα
περιλαμβάνει και το αντισημιτικό κίνητρο.

-

Να διασφαλίσουν ότι το ποινικό δίκαιο στον τομέα της καταπολέμησης του
ρατσισμού καλύπτει τον αντισημιτισμό και τιμωρεί τις ακόλουθες αντισημιτικές
πράξεις όταν διαπράττονται με πρόθεση :
α.

δημόσια υποκίνηση βίας, μίσους, ή διακρίσεων σε βάρος ατόμου ή
ομάδος ατόμων με βάση την Εβραϊκή τους ταυτότητα ή καταγωγή,

β.

δημόσια προσβολή και δυσφήμηση ενός ατόμου ή ομάδος ατόμων με
βάση την πραγματική ή εκλαμβανόμενη ως Εβραϊκή ταυτότητα ή
καταγωγή τους,
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γ.

απειλές εναντίον ενός ατόμου ή ομάδος ατόμων με βάση την
πραγματική ή εκλαμβανόμενη ως Εβραϊκή ταυτότητα ή καταγωγή τους.

δ.

δημόσια έκφραση, με αντισημιτικό σκοπό, ιδεολογίας που εξευτελίζει ή
δυσφημεί μια ομάδα ατόμων βάση την Εβραϊκή τους ταυτότητα ή
καταγωγή,

ε.

δημόσια άρνηση, υποβάθμιση, δικαιολόγηση ή υπεράσπιση του
Ολοκαυτώματος,

στ.

δημόσια άρνηση, υποβάθμιση, δικαιολόγηση ή υπεράσπιση, με
αντισημιτικό σκοπό, των εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της
ανθρωπότητας ή εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν σε βάρος
ατόμων με βάση την Εβραϊκή τους ταυτότητα ή καταγωγή,

ζ.

δημόσια διάδοση ή δημόσια διανομή ή παραγωγή ή αποθήκευση, με
σκοπό τη δημόσια διάδοση ή δημόσια διανομή, με αντισημιτικό σκοπό,
εγγράφου, εικονογραφημένου ή άλλου υλικού σχετικού με τις πράξεις
που αναφέρονται στα στοιχεία α, β, γ, δ, ε, στ παραπάνω.

η.

ιεροσυλία και βεβήλωση, με αντισημιτικό σκοπό, Εβραϊκής περιουσίας
και μνημείων,

θ.

συγκρότηση ή ανάληψη ηγεσίας ομάδας η οποία υποδαυλίζει τον
αντισημιτισμό, παροχή υποστήριξης τέτοιας ομάδας (όπως οικονομική
ενίσχυση της ομάδας, κάλυψη άλλων υλικών αναγκών, παραγωγή ή
προμήθεια εντύπων), συμμετοχή στις δραστηριότητές της με σκοπό τη
συνέρεγιεα στα αδικήματα που αναφέρονται στα στοιχεία α, β, γ, δ, ε,
στ, ζ, η παραπάνω.

-

Να διασφαλίσουν ότι η ποινική νομοθεσία καλύπτει τα εγκλήματα
αντισημιτισμού που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου, δορυφορικής
τηλεόρασης και άλλων σύγχρονων μέσων πληροφόρησης και επικοινωνίας.

-

Να διασφαλίσουν ότι ο νόμος προβλέπει την υποχρέωση για την απαγόρευση
δημόσιας χρηματοδότησης των οργανώσεων που υποδαυλίζουν τον
αντισημιτισμό, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κομμάτων.

-

Να διασφαλίσουν ότι ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα διάλυσης οργανώσεων
που προωθούν τον αντισημιτισμό.

-

Να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία που
σκοπό έχει την πρόληψη και επιβολή κυρώσεων για τον αντισημιτισμό,
εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

-

Να παράχει στοχευμένη επιμόρφωση στα άτομα που εμπλέκονται σε όλα τα
επίπεδα του ποινικού δικαστικού συστήματος – αστυνομικούς, εισαγγελείς,
δικαστές - με σκοπό την αύξηση της γνώσης για τα εγκλήματα αντισημιτισμού
και με ποιο τρόπο τέτοιες πράξεις μπορούν να διωχθούν αποτελεσματικά.

-

Να λάβουν μέτρα που θα ενθαρρύνουν τα θύματα αντισημιτικών ενεργειών να
καταγγέλλουν αντισημιτικές πράξεις, να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό
σύστημα συλλογής στοιχείων ώστε να παρακολουθούν ενδελεχώς τη συνέχεια
που δίνεται στις καταγγελίες αυτές.
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-

Να δημιουργήσουν και υποστηρίξουν τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου
ειδικευμένου σώματος, σύμφωνα με τη Σύσταση Γενικής Πολιτικής υπ’ αριθ. 2
της ECRI σχετικά με τα Ειδικευμένα Σώματα για την καταπολέμηση του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας σε εθνικό
επίπεδο και να διασφαλίσουν ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται από το
όργανο αυτό καλύπτουν όλες τις μορφές αντισημιτισμού.

-

Να εντάξουν την αντιρατσιστική εκπαίδευση στα σχολικά προγράμματα, σε όλες
τις βαθμίδες, κατά τρόπο ενιαίο, που να περιλαμβάνει ευαισθητοποίηση για τον
αντισημιτισμό, τις εκφάνσεις του ανά τούς αιώνες και τη σημασία της
καταπολέμησης των διαφόρων εκδηλώσεών του, διασφαλίζοντας ότι οι
δάσκαλοι θα λάβουν την κατάλληλη προς τούτο επιμόρφωση.

-

Να προωθήσουν τη γνώση της Εβραϊκής ιστορίας, καθώς και της θετικής
συνεισφοράς των Εβραϊκών κοινοτήτων, ατόμων και πολιτισμού στις
Ευρωπαϊκές κοινωνίες.

-

Να προωθήσουν, εντός των σχολείων, τη γνώση για το Ολοκαύτωμα και των
εξελίξεων που οδήγησαν σ΄ αυτό, διασφαλίζοντας ότι οι δάσκαλοι θα λάβουν
την κατάλληλη επιμόρφωση προκειμένου να αναπτύξουν το θέμα κατά τρόπο
ώστε τα παιδιά να συλλογίζονται για τους σημερινούς κινδύνους και για το πώς
θα μπορούσε να αποφευχθεί η επανεμφάνισή ενός τέτοιου γεγονότος.

-

Να προωθήσουν τη γνώση και έρευνα για τις εκτελέσεις και το συστηματικό
διωγμό των Εβραίων και άλλων ατόμων από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα που
προέκυψαν μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

-

Να διασφαλίσουν ότι, όπου αντισημιτικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα στο
γενικότερο πλαίσιο του σχολείου, μέσα από στοχευμένη επιμόρφωση και υλικό,
οι διευθυντές των σχολείων, οι δάσκαλοι και το λοιπό προσωπικό είναι
επαρκώς προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά στο πρόβλημα.

-

Να ενθαρρύνουν τη συζήτηση μεταξύ των επαγγελματιών των Μ.Μ.Ε. για το
ρόλο τους στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και ειδικότερα για την ευθύνη
των επαγγελματιών των Μ.Μ.Ε. να επιδιώκουν, σε σχέση με αυτό, να
καλύπτουν όλα τα διεθνή γεγονότα κατά τρόπο που αποτρέπει τη διαιώνιση
των προκαταλήψεων.

-

Να υποστηρίξουν το θετικό ρόλο που τα Μ.Μ.Ε. μπορούν να παίξουν στην
προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού και στην καταπολέμηση αντισημιτικών
στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

-

Να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν ερευνητικά προγράμματα και ανεξάρτητη
παρακολούθηση των εκδηλώσεων αντισημιτισμού.

-

Να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που
παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού, στην
προώθηση της εκτίμησης της διαφορετικότητας και στην ανάπτυξη διαλόγου και
κοινών αντιρατσιστικές δράσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών, εθνοτικών
και θρησκευτικών κοινοτήτων.
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-

Να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι η ελευθερία της
θρησκείας είναι πλήρως εγγυημένη και ότι οι δημόσιοι φορείς έχουν κάνει
πρόβλεψη στις καθημερινές τους δραστηριότητες για λογική προσαρμογή στις
πολιτιστικές και άλλες ανάγκες.

-

Να υποστηρίξουν το διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων,
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, για την καταπολέμηση ρατσιστικών προτύπων
και προκαταλήψεων, περιλαμβανόμενης της χρηματοδότησης και δημιουργίας
θεσμοθετημένων φόρουμ για το διάλογο μεταξύ θρησκειών.

-

Να διασφαλίσουν ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες, σε
όλα τα επίπεδα, θα
αποφεύγουν να υποδαυλίζουν τον αντισημιτισμό και να ενθαρρύνουν τους
θρησκευτικούς ηγέτες να διαδίδουν με υπευθυνότητα τη διδασκαλία στη λαϊκή
βάση.

-

Να ενθαρρύνουν τους πολιτικούς ηγέτες και τους ηγέτες της κοινής γνώμης να
λάβουν σταθερή δημόσια θέση κατά του αντισημιτισμού, μιλώντας συστηματικά
κατά των διαφόρων εκδηλώσεών του, συμπεριλαμβανομένων όλων των
σύγχρονων μορφών του, και κάνοντας ξεκάθαρο ότι ο αντισημιτισμός δεν θα
γίνει ανεκτός.
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