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H προστασία και η προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών
ελευθεριών συγκροτούν τις βασικές αρχές του Ελληνικού Συντάγματος. Η Ελλάδα αποδίδει
πρωταρχική σημασία στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών όλων των ατόμων που ευρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και στη
διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και στη λειτουργία του κράτους δικαίου. Στη συνεδρίαση
του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ1) της 8ης Δεκεμβρίου
2020 υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πάνου
Αλεξανδρή ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες διαβούλευσης και υιοθετήθηκε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο
Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το σύνολο
των μελών του ΕΣΡΜ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους τόσο για την πολύμηνη και απαιτητική
διαβούλευση κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης, όσο και για την ενίσχυση των αξόνων και
δράσεων προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης ως προς την αντιμετώπιση των
εκφάνσεων του ρατσισμού, ενώ εκφράστηκαν επιφυλάξεις (από το Δίκτυο Καταγραφής
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον
Συνήγορο του Πολίτη, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και τη ΓΣΕΕ.) για την
ανάγκη συμπλήρωσης και υιοθέτησης περαιτέρω συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων. Το
σύνολο δε των συμμετεχόντων του Συμβουλίου δεσμεύτηκε για περαιτέρω διαβούλευση σχετικά
με το σχεδιασμό δράσεων και πολιτικών, καθώς και για υποστήριξη στις μετέπειτα ενέργειες
αξιολόγησης και τυχόν επανασχεδιασμού αυτών. Άλλωστε, το ζητούμενο μετά την υιοθέτηση του
παρόντος σχεδίου δράσης είναι η εφαρμογή των προτεινόμενων πολιτικών και η ανάπτυξη δέσμης
θετικών δράσεων, που θα στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα είναι απέναντι σε κάθε μορφή
ρατσισμού και σε κάθε διάκριση.
Το ΕΣΡΜ εκ της συστάσεώς του έχει στόχο τον σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης
κάθε μορφής ρατσισμού και μισαλλοδοξίας προς διασφάλιση της προστασίας και της ίσης
μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις ατόμων και ομάδων που στοχοποιούνται λόγω φυλής, χρώματος,
εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών
ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή
χαρακτηριστικών φύλου.
Με βάση όλα τα παραπάνω, το ΕΣΡΜ, θα αναπτύξει κάθε αναγκαία και δυνατή δράση που προάγει
την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των πολιτών, ώστε να βρίσκεται
σε απόλυτη συμφωνία με τους στόχους και την αποστολή του ΕΣΡΜ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του
νόμο.
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με
ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ για
ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Στις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου προσκαλούνται και συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ του ΠΟΛΙΤΗ (χωρίς
δικαίωμα ψήφου).

