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�λλε̋ πληρ�ρ�ε̋ σ�ετικ  µε την Ευρωπαϊκ
 "νωση

Πληρ� �ρε̋ σε �λε̋ τι̋ γλ�σσε̋ τη̋ Ευρωπαϊκ�̋ �νωση̋ παρ')�νται απ� τ� Internet, µ'σω τ�υ
ε2υπηρετητ� Europa (http://europa.eu.int).

Για πληρ� �ρε̋ και δηµ�σιε$µατα σ)ετικ� µε την Ευρωπαϊκ� �νωση στα ελληνικ�, µπ�ρετε να
απευθυνθετε:

Γρα εα τη̋ Επιτρ�π�̋ υπ�ρ)�υν και στι̋ �λλε̋ )�ρε̋ τη̋ Ευρωπαϊκ�̋ ?Ενωση̋ καθ�̋ επση̋ 
και σε �λλα µ'ρη τ�υ κ�σµ�υ.

Για περισσ�τερε̋ πληρ� �ρε̋ µπ�ρετε να απευθυνθετε στα σ)�λεα, στι̋ δηµ�τικ'̋ αρ)'̋ � στι̋
*ι*λι�θ�κε̋.

ΑΝΤΙΠΡ(ΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡ(ΠΗΣ

Γρα�ε� αντιπρσωπε�α̋ στην Ελλ δα
Βασιλσση̋ Σ� α̋ 2
ΤΘ 30284 
GR-10674 Αθ�να
Τηλ. (01) 725 10 00

ΓΡΑΦΕΙΑ Τ(Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚ(Υ 
Κ(ΙΝ(Β(ΥΛΙ(Υ

Ευρωπαϊκ� Κιν23λι
Γρα�ε� για την Ελλ δα
Λεω �ρ�̋ Αµαλα̋ 8
GR-10557 Αθ�να
Τηλ. (01) 331 15 41-47
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Η Ευρωπαϊκ� �νωση πρ�τ�θεται να
καταπ�λεµ�σει τι̋ διακρ�σει̋ π�υ

στηρ���νται στ� ��λ�, τη �υλετικ� � εθν�τικ�
καταγωγ�, τη θρησκε�α και τι̋ πεπ�ιθ�σει̋,

την αναπηρ�α, την ηλικ�α � τ�ν γενετ�σι�
πρ�σανατ�λισµ�. Τ� �υλλ"δι� αυτ�, π�υ

απευθ�νεται στ�υ̋ εκπαιδευτικ��̋ και τ�υ̋
ν#�υ̋, περιλαµ$"νει �ρισµ#να στιγµι�τυπα

και %ρ�σιµα ντ�κ�υµ#ντα για να παρ�τρ�νει
τ�ν πρ�$ληµατισµ� και τη συ��τηση 

σ%ετικ" µε τ� ρατσισµ�.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ∆>ΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Κ>ΙΝ>ΤΗΤΩΝ

L-2985 Luxembourg

EL

C
M

-11-97-576-G
R

-C
1

5

Κ�ντ�̋, )�ντρ�̋ και µα$ρ�̋!... ∆ε σ�υ λ'ω
τπ�τα! ∆εν εναι πα2ε γ'λασε, µια Lω� 'τσι!

Πω
ρεεεεεεεε!

Κ�λαση!...
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Η Ευρωπαϊκ� �νωση πρ�τ�θεται να καταπ�λεµ�σει 
τι̋ διακρ�σει̋ π�υ στηρ���νται στ� ��λ�, τη �υλετικ� 
� εθν�τικ� καταγωγ�, τη θρησκε�α και τι̋ πεπ�ιθ�-
σει̋, την αναπηρ�α, την ηλικ�α � τ�ν γενετ�σι� πρ�-
σανατ�λισµ . Τ� �υλλ#δι� αυτ , π�υ απευθ�νεται στ�υ̋
εκπαιδευτικ��̋ και τ�υ̋ ν$�υ̋, περιλαµ%#νει �ρισµ$να
στιγµι τυπα και &ρ�σιµα ντ�κ�υµ$ντα για να παρ�τρ�νει
τ�ν πρ�%ληµατισµ  και τη συ��τηση σ&ετικ# µε τ�
ρατσισµ .

Βρε Ντιεντ�ν$!...
Τι $παθε̋; �πεσε̋ 
απ  τ� κρε%#τι; Εε, ναι, µαµ#... Κι  πω̋ 

$λεγε � αγαπητ ̋ 
Μ#ρτιν Λ��θερ Κινγκ:
«...Ε�δα $να  νειρ�!...»
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ΕΝΑΣ Κ�ΣΜ�Σ ΓΕΜΑΤ�Σ ∆ΙΑΦ�ΡΕΣ

Βαρ�θηκα να µε κ�ρ�ϊδε��υν επειδ� ε�µαι
κ�ντ�̋!

Ναι! Κι εγ� �αρ�θηκα να γελ�νε µα � µ�υ επειδ�
ε�µαι !�ντρ�̋!

Μιαµ!

Αµ εγ�!!... Φτ�νει πια αυτ� η ηλ�θια δι�κριση
επειδ� ε�µαι µα�ρ�̋!

Τ� λ�ω και τ�
)ων� ω:
αυτ� ε�ναι

ΡΑΤΣΙΣΜ�Σ!!

Α µα πια!

Μπ�υρπ̋!

Ρατσισµ�̋ αν�ητ�̋ και
απαρ!αιωµ�ν�̋!...

Κ�λαση!

Κ�ντ�̋, !�ντρ�̋ και µα�ρ�̋!... ∆ε σ�υ λ�ω τ�π�τα!
∆εν ε�ναι πα�.ε γ�λασε, µια  ω� �τσι!

Πω
ρεεεεεεεε!
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ΚΑΙ Π�ΛΥ ΣΤΥΛ!

Ρε για δε̋
στυλ�κι τ�
�τ�µ�!

������! Σαν
π�λλ�̋ αµερικ�νικε̋
ταιν�ε̋ δε  �λ�πει

� τ�π�̋!

1λα  τα ’!ει: κασκετ�κι, µπλ�� α,
αθλητικ�  παπ��τσι ... Ε�ναι και

µ�υσικ�̋ απ� π�νω!...

Πρ�)αν�̋  µ�υσικ�̋.
«Αυτ��» τ� ’!�υν στ� α�µα

τ�υ̋, παιδ� µ�υ!

Τ�Υ ΜΠΙ ΝΤΑ

ΚΛΑΚ

6!�υν  την α�σθηση τ�υ
ρυθµ�� τα παλικ�ρια:
ρ�γκε, µπλ�υ , ραπ...

�Α�Α�Α!
1πω̋ �ι πρ�γ�ν��
τ�υ̋ �ι σκλ���ι!...
Τελικ�, !�ρη στ�υ̋
λευκ��̋ δηλαδ�!

Ναι! Ναι!
Ναι!

Μαλ�κε̋!...
Hey man!
1λα

εντ�.ει;

Φα�νεσαι �.αλλ�̋,
Ντιεντ�ν�... Γιατ� τα
π�ρε̋ στ� κραν��;

∆εν τ�
πιστε�ω...

Τ�ρα µ�λι̋ µ�υ συν��η κ�τι τελε�ω̋
κ�υ)�! Κι εγ� π�υ π�στευα �τι �ι
αντιδρ�σει̋ αυτ�� τ�υ ε�δ�υ̋ ε�ναι
.επερασµ�νε̋! Σκε)τε�τε �τι ...

Ρε για δε̋ στυλ�κι τ�
�τ�µ�! Και καλ�!
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ΠΡ�Σ�ΗΜΑΤΑ

Γλυκ��λη̋ �
καιν��ργι�̋!...

9�!να τ�, Μαρ�να... ∆εν ε�ναι
για σ�να!

Μπα; Και γιατ� τ�ση σιγ�υρι�,
Ντιεντ�ν�; Μ�πω̋ ε�ναι

παντρεµ�ν�̋;

∆εν  ε�ναι αυτ�!
Αλλ� γ�υστ�ρει τ’ 

αγ�ρια, κατ�λα�ε̋...
Ε�ναι γκ�ι, π�̋ τ�   λ�νε!...

Εµ�να, σκασ�λα µ�υ µεγ�λη! : καθ�να̋ ε�ναι
ελε�θερ�̋ να  κ�νει �,τι θ�λει. Σκ�ψ�υ �µω̋

 ω� κι αυτ�̋. Πρ�πει να κρ��εται, να
πρ�σπ�ιε�ται!...

Πρ�πει  συν�!εια να
αισθ�νεται π�νω τ�υ
τ� �λ�µµα  των �λλων!

Να ’!ει και τ�υ̋
στριµµ�ν�υ̋ π�υ λ�νε:

«Μπλια!! 
Αυτ�̋ εκε� ε�ναι
π��στη̋!...»

<λλ�ι  θα κ�ρ�ϊδε��υν. Θα τ�ν
�λ�π�υνε σε στυλ «Κλ�υ��
µε  τι̋  τρελ�̋: «Α!, καλ�!

Σ�� ’)υγε τ� ρ�µελ,
!ρυσ� µ�υ!»

<λλ�ι θα διαδ�δ�υν
)�µε̋ σαν να πρ�κειται

για α)ρ�δ�σι�...

«Αυτ�̋ � τ�π�̋ ε�ναι
�µ�)υλ�)ιλ�̋, αλλ�
κ�νει θεραπε�α!...

Φα�νεται...
Μ�υ ε�παν �τι...»

Πρ�̋  τι τ� µ�σ�̋ κι � αλληλ�σπαραγµ�̋; Πιστε�ω �τι  τ�
κ�ρµ� τ�υ µπ�ρε� να τ� κ�νει �,τι θ�λει!  Τ�λ�̋ π�ντων, ενν��

τ� κ�ρµ� τη̋!... >ι!ι!�! Α!, καλ�!...

:κ�ι! :κ�ι!
6!ω συνηθ�σει!

Στεν�µυαλε!

Βρωµ�-
στρ�ιτ...

Μα �!ι, σ�υ �ρκ� �µαι �τι...
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ΑΛΥΣΙ∆ΩΤ�Ι ΡΑΤΣΙΣΜ�Ι

6ι!   Γκαληµπ�ρα  Ταµτ��µ!..
Ντι  γκ�νει̋; Γκαλ�, γκαλ�;...!

<ντε, κ�υν�σ�υ!
Θα !�σει̋ τ�

τσ�ρτερ για την
πατρ�δα σ�υ!

Βρ�µι
�ρη!

Τσσσσ̋! 1λ�ι αυτ�� �ι αργ�σ!�λ�ι
�νεργ�ι!... Αν �ψα!ναν πραγµατικ� για

δ�υλει�, σ�γ�υρα θα ε�!αν �ρει!...

Γρα)ε��
Ανεργ�α̋

Κ��τα ρε µια γκ�µεν�ρα!

Κ��κλα, ε�σαι για
�να π�τ�;

Μπρ��� θρ�σ�̋ �ι
δικ�� σ�υ!...

Την ε�δε̋ αυτ�ν εκε�; Θα
µπ�ρ��σε να κ�νει µια

πρ�σπ�θεια να πρ�σαρµ�στε�!...

Κ��τα τ�ν !�ντρ�!...
Τ�υ !ρει� εται µια δ�αιτα,

ε µαµ�!;...

Πε̋ τ�
ψ�µατα!

Γκρρρ

Γρα)ε��
Ανεργ�α̋
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ΠΑΛΙΑ ΚΛΙΣΕ

∆ι��ασε̋ τ� π�λιτικ� πρ�γραµµα αυτ�� τ�υ τ�π�υ;
«Αν �ι γυνα�κε̋ �µεναν στ� σπ�τι, θα υπ�ρ!ε λιγ�τερη

ανεργ�α.»   «Να δι�.�υµε τ�υ̋ .�ν�υ̋, �τσι 
θα δηµι�υργηθ��ν θ�σει̋ απασ!�ληση̋!»

Π�̋ µπ�ρε� να .εστ�µ� ει τ�τ�ιε̋ !�ντρ�δε̋;
Και τ� πι� απ�στευτ� ε�ναι �τι µερικ�� τσιµπ�νε και

ψη)� �υν τ� κ�µµα τ�υ!!

Πρ�πει να τα .εκ�ν�υµε µια και καλ� �λα αυτ� τα  παλι�
κλισ�!... Πρ�πει να α)υπν�σ�υµε τι̋ συνειδ�σει̋,

ν’ αλλ�.�υµε τι̋ ν��τρ�π�ε̋!

Ε�κ�λ�
ε�ναι;!

∆εν θα διδα!τ��µε λ�ιπ�ν π�τ� απ� την ιστ�ρ�α!...
1λε̋ αυτ�̋ �ι µ�!ε̋, �λ�ι  αυτ�� �ι αγ�νε̋ για  να

καταλ�.�υµ  σ’ αυτ�̋ τι̋ ηλ�θιε̋ κ�ιν�τ�π�ε̋!
∆εν ε�ναι θλι�ερ�;...

Αλ�θεια, ε�δε̋ τ�ν καιν��ργι� πρ�ϊστ�µεν�;
Λ�νε �τι ε�ναι συµπαθ�στατη... ΓΥΝΑΙΚΑ

ΕΙΝΑΙ;!;
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Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙ� ΛΕΥΚΑ

Τ: ΣΑΜΠ:ΥΑΝ Μ:Υ ΕΙΝΑΙ Τ: ΤΡΙ�Ε� 2 ΣΕ 1 
ΕΓΩ ΣΦ:ΥΓΓΑΡΙFΩ ΜΕ  ΠΑΣΤΡΑ�, ΚΑΙ ΤΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ  Μ:Υ ΛΑΜΠ:ΥΝ ΑΠ: ΠΑΣΤΡΑ

Τ�ρα .�ρω �τι δεν λ�ω τ�π�τα καιν��ργι�, αλλ�, ειλικριν�,
αυτ�� �ι δια)ηµιστ�̋ καµι� )�ρ� τ� παρακ�ν�υν!

Ε�δε̋ αυτ�ν τ�ν )τια!τ� κ�σµ� �π�υ δεν υπ�ρ!�υν ��τε
�σκηµ�ι, ��τε !�ντρ��, ��τε µα�ρ�ι, ��τε Αλ�αν��;!... Gλι�̋

κι ευτυ!�α, π�� κ�λλ�ει αυτ�, µ�υ λε̋;
6να σωρ� απλ�ϊκ�̋ εικ�νε̋, γεµ�τε̋ στερε�τυπα
π�υ στ� τ�λ�̋ διαπ�τ� �υν τ�υ̋ τηλεθεατ�̋!...

Υπ�συνε�δητα, θ�λω να πω ...

Πα� �υν  πραγµατικ� µε τα πρωτ�γ�να �νστικτα τ�υ
ατ�µ�υ!... Με τ� πρ�σ!ηµα τ�υ !ι��µ�ρ, ε�µαι σ�γ�υρ�̋

�τι �σ� µα̋ ��µ�αρδ� �υν µε κλισ� τ�σ� πι� π�λ�
δυσκ�λευ�µαστε να  αντιµετωπ�σ�υµε την

πραγµατικ�τητα!... Στην αληθιν�  ω� �ρ�!ει, υπ�ρ!�υν
Αλ�αν��, !�ντρ��, κακ��! ∆ε ν�µ� ει̋;

�ΥΑΑΑΑ�Υ ! Η Κ�ρλα Σι)ερ�στα! Μµµ!
Κ�υκλ�ρα! Τετρ�.ανθη!...

Κι εγκ� π�νω
γκλ�υγκλ�υγκλ�υ

η γ�τ
α µ�υ τρ�ει

κ�σκα
̋ ®

ΜΙΑ:
ΥΥΥ

ΥΥΥ
ΥΥ

Τ: ’ΠΛΥΝΕΣ ΜΕ ΛΕΣΕ9 ΓΙΑ

>ΡΩΜΑΤΙΣΤΑ;

9ΕΝ
:ΙΑΣΕΣ

!

ΝΑΪΚΕ
, ΕΙ

ΜΑΙ ΚΑ
Ι : ΠΡΩΤ:Σ Εµ

���αια!
ΑΡΩΜΑ ΨΙΨΙ

για τη γ
υνα�κα 

την κ�µ
ψ�

π�ντα Κ�λ�-Κ�λα �πω̋

Αµερικ�! Μ�υτ̋
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«ΕΙ∆Α ΕΝΑ �ΝΕΙΡ�»

Μ�υ τη σπ�ει αυτ� εκε�!... Η εµ)�νισ� τη̋ 
µ’ εν�!λε�! Τ� !ρ�µα τη̋ επιδερµ�δα̋ τη̋ 

µ’ εν�!λε�! ∆εν καταλα�α�νω τη γλ�σσα τη̋!...

ΜΠ:ΪΝΓΚ

Γκρρρ!

Μα!;... Τι συµ�α�νει; 6!ω την εντ�πωση �τι .α)νικ�
�λ�πω .εκ�θαρα! Γιατ� ε�µαι τ�σ� ρατσιστ�̋; Επειδ� ...

επειδ� )���µαι, γι’ αυτ�!!... Τι κ�υτ�̋ π�υ ε�µαι!

Τ�ρµα πια αυτ�! Καληµ�ρα κ�ριε Μ�!�µεντ! Π�̋ π�ει τ�
µαγα �; Και τα παιδι�, καλ�; Α!! Τι ευτυ!�α να  ει̋ αρµ�νικ�
µε �λ�ν τ�ν κ�σµ�!... Τι !αρ� να  αναπν�ει̋, να περπατ�̋

!ωρ�̋ να )���σαι τ�ν �λλ�ν, τ�ν .�ν�!...

Τι πι� ωρα�� απ� τι̋
αναµε�.ει̋ και τι̋ επιµει.�ε̋

τελικ�;

Βρε Ντιεντ�ν�!... Τι �παθε̋;
6πεσε̋ απ� τ� κρε��τι;

Εε, ναι, µαµ� ...
Κι �πω̋ �λεγε � αγαπητ�̋
Μ�ρτιν Λ��θερ Κινγκ:
«...Ε�δα �να �νειρ�!...»
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ΑΝΕΥΘΥΝΑ Λ�ΓΙΑ

Τι !αριτωµ�να π�υ
ε�ναι!.. Σ�� ’ρ!εται να
τα )α̋ σ’ αυτ�ν την

ηλικ�α!...

∆ε θα ’πρεπε να
µεγαλ�ν�υν!
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� ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚ�Σ

Μαµ�, θα �θελα να σ�υ γνωρ�σω τ�ν
αρρα�ωνιαστικ� µ�υ. Αλλ� πρ�πει να σε

πρ�ειδ�π�ι�σω, ε�ναι ...

Μα�ρ�̋; Μη µ�υ πει̋ 'τι
� αρρα)ωνιαστικ'̋ σ�υ

ε.ναι µα�ρ�̋!!... Ε;!
Φραντ01σκα!;...

1!ι ���αια, µα τι κ�θεσαι και
λε̋; Gθελα να σ�υ πω �τι…

Ε�ναι  <ρα�α̋, τ�τε!;
Ω! δυστυ!�α µ�υ!...
Ε�ναι <ρα�α̋!!;

Υπ�)ερε απ� τ� ρατσισµ�
�ταν �)τασε εδ�, και τ�ρα,

να π�υ αυτ�...

Τι λ�ιπ'ν;
Ε�ναι αν�πηρ�̋;
<νεργ�̋; Αυτ�
ε�ναι;! Ε�ναι

αν�πηρ�̋, �νεργ�̋
και <ρα�α̋!!;

Ε, π�ψε πια! <σε µε να µιλ�σω!...
Gθελα απλ�̋  να  πω �τι ε�ναι...

...!�ρτ�)�γ�̋!

Κυρ�α
...

Θε� µ�υ!
Τι θρησκε�α ε�ναι

π�λι αυτ�;!
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∆ΙΑΙΤΑ!

Βρε συ, σαν κ�πω̋
!�ντρ�̋ δεν ε�σαι;!

ΜΕΡΙΚ:ΥΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΚΙΛΑ ΑΡΓ:ΤΕΡΑ... Βρε συ, µπα̋ κι �!ει̋
AIDS;!
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ΣΑΝ Τ�ΥΣ ΑΛΛ�ΥΣ

Απ�  δω � Αντ�νη̋, � .�δερ)�̋ µ�υ. Μη )���στε, ε�ναι 
λ�γ� ... εεε... δια)�ρετικ�̋ αλλ� συµπαθ�στατ�̋!

Γεια σ�υ, Αντ�νη!
Εγ� ε�µαι �
Ντιεντ�ν� ... Γεια σ�υ! 

Με λ�νε
Φραντ �σκα!

Γεια!

1σ� και να τ�
περιµ�νει̋, π�ντα
.α)νι� εσαι!
Πρ�παντ�̋
)υσικ�τη̋!

Σ’αυτ�̋ τι̋
περιπτ�σει̋,

πρ�παντ�̋ να µη
δε�.�υµε την

αµη!αν�α µα̋!...

Σκ�)τηκα
�τι θα

µπ�ρ��σαµε
να π�µε
σινεµ�!

Σινεµ�; Ε�ναι τρελ�̋!
Θα την κ�νει �

.�δερ)�̋!

Ναι
αµ�,
καλ�
ιδ�α!

∆εν ε�ναι σ�γ�υρ�
�τι θ’ αρ�σει στ�ν

Αντ�νη!

Γιατ� �!ι;

Να, εδ� �!ω τ�
πρ�γραµµα!...

Και δεν π�µε
καλ�τερα να δ��µε
καµι� αµερικ�νικη
εργ�ρα δρ�ση̋;

Τ� «DESTRUCTOR IV»,
α̋ π��µε!...

Καλ�, �!ει σαλ�ψει �
Φ�τη̋! Εδ� !ρεια �µαστε
µια ταιν�α !ωρ�̋ π�λλ�̋
π�λλ�̋ δυσκ�λ�ε̋, αλλι�̋
π�ει, θα !α ε�ει � �λλ�̋!

Μια ταιν�α !ωρ�̋
διαλ�γ�υ̋ για να

µπ�ρε� να παρακ�λ�υθε�
� καηµ�ν�̋
� Αντ�νη̋!...

ΑΝΤΕ  Λ:ΙΠ:Ν! Α̋ π�ρ�υµε µια απ�)αση! Γιατ�  �!ι καµι�
παλι� ασπρ�µαυρη ταιν�α; Π�υ να µην ε�ναι

µεταγλωττισµ�νη!... Πα� �υν αυτ� τ� )��ερ� �ργ� µε τ�ν
Τ�νι Κ�ρτι̋ και τη Μ�ριλιν Μ�νρ�ε! Να δει̋, π�̋ τ� λ�νε;...

Some like it hot! Μερικ�� τ� πρ�τιµ��ν  καυτ�.
Μπ�λι :υ�ιλντερ, 1953!

Σινεµ�
.

Τι θα λ�γατε για καν�να αγγλικ� εργ�κι... Κ�τι απλ� π�υ να
µιλ�ει για την καθηµεριν�τητα, τη  ω� ...
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ΠΡ�ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

ΕΝ:ΙΚΙΑFΕΤΑΙ

∆ωµ�τι�

’Μ�ρα κυρ�α!
Εκε�ν� τ�
δωµ�τι� ...

Εεε ... Ν�ικι�στηκε!
Ν�ικι�στηκε!

∆εν �!ω τ�π�τα µε τ�υ̋ µα�ρ�υ̋ (<λλωστε,
λατρε�ω τ�ν 6ντι Μ�ρ)ι!) Αλλ� και να τ�υ̋ 
��λω µε̋ τ�  σπ�τι µ�υ, �!ι ευ!αριστ�,

δεν θα π�ρω!...
6τσι,

ψιψ�να;!

Μι��υ;

Καληµ�ρα, κυρ�α! Ε�δαµε τ� εν�ι-
κιαστ�ρι�!... Απ� ’δω � πατ�ρα̋ µ�υ
και η αδερ)��λα µ�υ η Φατ�µα...

Καληµ�ρα µαντ�µ...

>ριστ��λη
µ�υ,

<ρα�ε̋!...

Λυ... Λυπ�µαι!...
Αλλ� δυστυ!�̋

µ�λι̋ ν�ικι�στηκε!...
Εεε... >ε!�!

Και τελικ�, λ�γ�
αργ�τερα ...

:ρ�στε ... Μια
υπ�γρα)� κι
�τ�ιµ� τ�

συµ)ωνητικ�.

∆�.α  τω Θε�! Μ’ �να
παλικαρ�κι απ� τα µ�ρη
µα̋! ∆εν ε�µαι ρατσ�στρια,
αλλ� στην ηλικ�α µ�υ,

καταλα�α�νετε ...

Αλ�θεια, θα σα̋
πε�ρα ε ν� ’ρ!�νται �ι

)�λ�ι µ�υ να µε
�λ�π�υν;

Μα τι ε�ν’ αυτ� π�υ λ�τε;
Μπ�ρε�τε να δ�!εστε
�π�ι�ν θ�λετε, νεαρ�!...

Ευγεν�̋,
καθαρ�̋ και
καλ�αναθρεµ-
µ�ν�̋! 6κανα

τη σωστ�
επιλ�γ�.
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ΤΑ�Ι∆ΙΑΡΗ∆ΕΣ

<κ�υ αυτ� τ� κ�µµ�τι, Φραντ �σκα!...
Τι ν�σταλγ�α! Τι π��ηση!... Και συν�µα �!ει

ρυθµ�  και π�ση εν�ργεια! Λατρεεεεεεε�ω την
τσιγγ�νικη µ�υσικ�!

Τελικ�, �ι τσιγγ�ν�ι ε�ναι �ι µ�ν�ι αληθιν��
τα.ιδευτ�̋! Τ� τα.�δι µετρ�ει, �!ι � σκ�π�̋ τ�υ

τα.ιδι��! Latcho drom, �πω̋ λ�νε!...

Ε�σαι τυ!ερ� ... Εσ� π�υ σ’ αρ�σ�υν τ�σ� τα τσιγγ�νικα
τραγ��δια, σε λ�γ� θα µπ�ρε�̋ να τ’ ακ��̋  ωνταν�.

Εγκαταστ�θηκαν (εκε� π�υ τ�υ̋ α)�σανε, �λ�πει̋!) σε µια
αλ�να κ�ντ� στ� σ��περ µ�ρκετ, καµι� πεντακ�σαρι�

µ�τρα απ� τ� σπ�τι σ�υ!...

Τι λ�γαµε;
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Η ΑΛΛΗ �ΨΗ Τ�Υ ΣΚΗΝΙΚ�Υ

1ταν � κ�ρι�̋ 9εν�)���δη̋ ��λτ�ρει στη γειτ�νι� τ�υ, γκρινι� ει, αναθεµατ� ει �λ�υ̋ αυτ��̋ π�υ, κατ� τη γν�µη  τ�υ,
τ�υ !αλ�νε τ� τ�π��. Αισθ�νεται �τι τ�ν πρ�σ��λλ�υν κατ� κ�π�ι� περ�εργ� τρ�π� κι αυτ� τ�ν εκνευρ� ει ...

Απ�στευτ�!
∆εν ε�µαστε
πια στη !�ρα
µα̋!  :ρ�στε

!�λια!

Ακ��νε
τη µ�υσικ� τ�υ̋ στη
διαπασ�ν! 6!�υν
τα µαγα ι� τ�υ̋,

ντ�ν�νται �πω̋ στη
!�ρα τ�υ̋!...

Ε�ναι θ�ρυ��δει̋,
ακατ�στατ�ι!...
Π��  �αδ� �µε

πλ��ν;

... κι �ταν � κ�ρι�̋ 9εν�)���δη̋ κ�νει τ�υρισµ�, τα �λ�πει π�λ� δια)�ρετικ� τα πρ�γµατα.
Ε�ναι .�ν�ιαστ�̋, !αλαρ�̋... 1λα �σα τ�ν εν�!λ��ν καθηµεριν� µ�ι� �υν .α)νικ� αλλι�τικα, ε.ωτικ�.

: κ�ρι�̋ 9εν�)���δη̋ ε�ναι σε διακ�π�̋.

Ααα!! Αυτ� η
παραδ�σιακ� µ�υσικ�!
Τι δ�ναµη! Σ�υ σκ� ει

την καρδι�!

Η γ�ητε�α π�υ
�!�υν αυτ� τα

παλι� σ�κ�κια!...

1λε̋ αυτ�̋ �ι
)�ρεσι�̋, �λ’

αυτ� τα !ρ�µατα,
�ι µυρωδι�̋!... Σε

µεθ��ν!
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ΑΝΑΤ�ΛΗ, ∆ΥΣΗ

ΠΤΩ
ΣΗ

 Τ:
Υ 

ΤΕΙ
>:

ΥΣ 
Τ:

Υ

ΒΕ
Ρ:

ΛΙΝ
:Υ

!

∆�ση

FΗΤ:ΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛ:Ι

Ανατ�λ�
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Η ΕΛΑ�ΙΣΤΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ
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ΛΑΪΚΗ ΕΙΚ�Ν�ΓΡΑΦΙΑ

Τα παλι� στερε�τυπα κρατ�νε γερ�! Λ�νε �τι �ι Ιταλ�� 
ε�ναι τεµπ�ληδε̋ και καµ�κια, �ι Σκ�τσ� �ι τσιγκ��νηδε̋,

�ι µα�ρ�ι ε�ναι µεγ�λα παιδι�...

6να σωρ� σα!λαµ�ρε̋ π�υ ε.ακ�λ�υθ��ν να διαδ�δ�νται:
�ι Γερµαν�� π�ν�υν �λ�ι µπ�ρα και )�ρ�νε δερµ�τινα �ρακι�,
�ι 6λληνε̋ )�ρ�νε )�υσταν�λε̋, �ι <ρα�ε̋ ε�ναι αλ�τε̋...

Α, �λα κι �λα! ∆εν ε�ναι στερε�τυπ� αυτ�!
Για τ�υ̋ <ρα�ε̋ ε�ναι η αλ�θεια!

6τσι δεν
ε�ναι

Λ�υκ��µ;
ΓΚ:Υ

Π

Εγ� λ�ω �τι θα ’πρεπε να κ�ν�υν µια πρ�σπ�θεια να εντα!θ��ν,
δε ν�µ� ετε; Εν π�ση περιπτ�σει, καλ� µ�υ κ�ριε, �να ε�ναι σ�γ�υρ�:

�ι �νθρωπ�ι αυτ�� δεν ε�ναι σαν εσ�̋ � σαν εµ�να!...

Κι εγ� π�υ ε�µαι � γι�̋ αυτ�� τ�υ <ρα�α,
µπ�ρ� να σα̋ πω �τι �λ�ι πρ�πει να κ�ν�υν

πρ�σπ�θειε̋, καλ� µ�υ κ�ριε!!

<ρπα
την!

Τ�ν ε�δατε αυτ�ν; ... Τι �τανε τ�ρα; Τ��ρκ�̋; <ρα�α̋;
Μαρ�κιν�̋; Τρ�!α γ�ρευε µ’ �λ�υ̋ αυτ��̋!...
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Τ� ΡΑΣ� ∆ΕΝ ΚΑΝΕΙ Τ�Ν ΠΑΠΑ

>Α>Α! Για κ�ιτ�.τε αυτ�ν τ�ν
κ�υρελ�! <λλ�̋ �να̋ π�υ ντ�νεται

σαν σκι�!τρ�!...

Τι �γινε, αγ�ρι µ�υ, στ�
σκ�υπιδ�τενεκ� τα �ρ�κε̋ και

τα )�ρεσε̋;

Φτην� και σικ�τ�!
Και ε.α�σι�υ
γ��στ�υ!...

Τσσ̋! Κι �στερα σ�υ
λ�νε για την αγν�
ψυ!� των παιδι�ν!

ΑΡΦ

ΑΡΦ

Φα�νεται, παιδ� µ�υ, �τι ε�ναι απ�
µεγ�λ� µ�διστρ�!...

Τι στυλ! Τι κ�µψ�τη̋!

ΣΝ�ΜΠΑΡΙΕΣ!

Ψειρι�ρ
η!

Παλι�)α

ντασµ
�ν�ι!

>ωρι�τη
!

Στριµ�
δι!

Ψηλ�µ�
-

τηδε̋!

Α�

:ι κατα-
στρεπτικ�̋
συν�πειε̋
τη̋ δια-
)�µιση̋!

Βλα
6αδ

ερ'
!

Νε'π
λ�υ

τ�ι!

Μπ�υ
ρτ0

'-

)λα
6ε!

ΑΡΚΕΤΑ! Φτ�νει πια! Φ�ρεστε
στ’ αλ�θεια σαν... σαν µεγ�λ�ι!! Στ�π!
Ε.ηγηθε�τε αντ� να �αρ�τε � �να̋ τ�ν

�λλ�ν!

Ε να, Αυτ�̋ )τα�ει για �λα!... Γιατ� ε�ναι ...
εεεε... δια)�ρετικ�̋!... Να, αυτ�̋!...

Comic_Griechisch  02.10.2001  12:54 Uhr  Seite 20



- 21 -

Τ� ΑΣ�ΗΜ�ΠΑΠ

Τι �λακε�α! Και να σκε)τε� κανε�̋ �τι αρκε� µια τ�ση 
δα πρ�σπ�θεια για να γ�νει η  ω� στην κ�ινων�α µα̋ 

τ�σ� πι� ευ!�ριστη!...

6λα ντε!...

Αν �ι �νθρωπ�ι καταλ��αιναν �τι η π�λη ε�ναι �να
σταυρ�δρ�µι �π�υ ανακατε��νται �ι εθν�τητε̋, �ι θρησκε�ε̋,
τα κ�ινωνικ� στρ�µατα, δεν θα κατηγ�ρ��σε � �να̋ τ�ν �λλ�ν

µε τ� παραµικρ� πρ��ληµα!...

Με τ� να περιθωρι�π�ι��µε �ρισµ�να �τ�µα, )τι�!ν�υµε
γκ�τ� π�υ δηµι�υργ��ν �νταση και �δηγ��ν αναπ�)ευκτα
σε )ασαρ�ε̋!... >ωρ�̋ να ε�µαστε υπερ��λικ� ιδεαλιστ�̋, α̋
ελπ�σ�υµε �τι µια µ�ρα θα τελει�σ�υµε µε τ�ν απ�κλεισµ�

και την απ�ρριψη  κ�θε ε�δ�υ̋!...

Ναι!

Απ�κλε��υµε τ�υ̋ .�ν�υ̋, τ�υ̋ αν�πηρ�υ̋, τ�υ̋ γ�ρ�υ̋,
τ�υ̋ αν�ργ�υ̋, τ�υ̋ κ�κκιν�µ�λληδε̋, τ�υ̋ !�ντρ��̋, τ�υ̋
αρρ�στ�υ̋, τ�υ̋ τσιγγ�ν�υ̋, κλπ.... µ�ν� και µ�ν� γιατ�

ε�ναι δια)�ρετικ��. Κατ� ��θ�̋, � �νθρωπ�̋ ε�ναι
πραγµατικ� αν�ητ�̋...

∆εν απ�µ�ν�νει µ�ν� � �νθρωπ�̋ αλλ� και τα  �α! ∆εν
ε�δατε τ� «Ασ!ηµ�παπ�»; Αυτ� η ιστ�ρ�α λ�ει για �να παπ�κι
π�υ τ� απ�ρρ�πτ�υν �ι δικ�� τ�υ!... >α!�! Τελικ�, �σω̋ τ�
καλ�τερ� ε�ναι να γελ�ει  κανε�̋ µ’ αυτ�. �τσι δεν ε�ναι;!

Σνι)! Σν�υ)!

Σ�γ�υρα!
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Τ� ΜΕΛΛ�Ν Τ�Υ Κ�ΣΜ�Υ

Ρατσιστ�̋;! Φυσικ� �λ�ι ε�ναι λ�γ�!... Ακ�µη κι αυτ��
π�υ δεν τ’ �µ�λ�γ��ν ��τε στ�ν εαυτ�  τ�υ̋! Α̋ µην

κρυ��µαστε π�σω απ� τ� δ�!τυλ� µα̋!...

Π�π�! 1!ι κι �τσι! Στην αυγ� τ�υ 21�υ αι�να, ε�ναι
παραλ�γισµ�̋, σ)�λµα... : κ�σµ�̋ ε�ναι �να µε�γµα!

Ρατσιστ�̋;! Τι π�ει να πει; 1λα και τ�π�τα!...
Γιατ� στι̋ δια)ηµ�σει̋ π�ντα η .ανθι� διαλ�γει

τ� σωστ� πρ�ϊ�ν; Ε!;...

Π�τ� δε θα µιλ�σ�υµε αρκετ� για τ� ρ�λ� των µ�σων
µα ικ�̋ ενηµ�ρωση̋ στη δι�δ�ση των λανθασµ�νων ιδε�ν.
Γιατ� στι̋ ειδ�σει̋ δεν µιλ��ν π�τ� για τ�υ̋ .�ν�υ̋ παρ�
µ�ν�ν �ταν υπ�ρ!ει πρ��ληµα; Με τ� λ�γε λ�γε, γ�νεται

σ�γ!υση στ� τ�λ�̋: .�ν�̋ = πρ��ληµα.

1ταν �ρισµ�ν�ι κ�ν�υν πρ�σπ�θειε̋, �λλ�ι ρ�!ν�υν λ�δι στη
)ωτι�! ∆ιαδ�δ�υν τ� µ�σ�̋, τ� ρατσισµ� κ�θε ε�δ�υ̋,

.ε!ν�ντα̋ τα διδ�γµατα τη̋ ιστ�ρ�α̋!!

Π�λιτικ�̋ επιλ�γ�̋, σε.�υαλικ�̋ επιλ�γ�̋, τρ�π�ι  ω�̋.
Αρκε� να εκθει�σ�υµε τι̋ ατ�µικ�̋ ελευθερ�ε̋, τ�

αυτε.��σι�!... Εµε�̋ �ι ν��ι, πρ�πει ν’ αλλ�.�υµε τ�ν κ�σµ�!

Θ�λει δ�υλει�!
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ΒAΘMOΣ EK∆HΛΩMENOY PATΣIΣMOY
(KATANOMH ANA XΩPA) ΣE ΠOΣOΣTO, E�AIPOYMENΩN OΣΩN ∆EN AΠANTHΣAN

Ερ�τηση: «
ρισµν�ι θεωρ��ν �τι δεν ε�ναι
καθ�λ�υ ρατσιστ̋. �λλ�ι �τι ε�ναι π�λ�
ρατσιστ̋. Κ�ιτ !τε αυτ�ν τ� " ρτη και
δ�στε τ�ν αριθµ� π�υ εκ#ρ $ει τα δικ  σα̋
συναισθ%µατα, σ"ετικ . Ε ν αισθ νεστε �τι
δεν ε�στε καθ�λ�υ ρατσιστ%̋, 'αθµ�λ�γ%στε
µε 1. Ε ν αισθ νεστε π�λ� ρατσιστ%̋,
'αθµ�λ�γ%στε µε 10. 
ι 'αθµ�λ�γ�ε̋ π�υ
περιλαµ' ν�νται απ� τ� 1 µ"ρι τ� 10
δε�"ν�υν σε π�ι� 'αθµ� πλησι $ετε τη µ�α 
% την  λλη πλευρ .»

Για τ� γρα#ικ� αυτ�, λ%#θηκε υπ�ψη η
κατηγ�ρ�α «καθ�λ�υ ρατσιστ%̋» (1 στην
κλ�µακα) και γιναν και �ι ακ�λ�υθε̋
�µαδ�π�ι%σει̋:
«λ�γ� ρατσιστ%̋» (2 και 3)
«αρκετ  ρατσιστ%̋» (4 ω̋ 6) και
«ρατσιστ%̋» (7 ω̋ 10)

Ευρω'αρ�µετρ� 47.1,  ν�ι!η 1997

% π�λ� ρατσιστ%̋ (7 ω̋ 10 στην κλ�µακα)

% αρκετ  ρατσιστ%̋ (4 ω̋ 6)

% λ�γ� ρατσιστ%̋ (2 ω̋ 3)

% καθ�λ�υ ρατσιστ%̋ (1 στην κλ�µακα)
B
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ΚΑΤΑΠ�ΛΕΜΗΣΗ Τ�Υ ΡΑΤΣΙΣΜ�Υ

Σ
�µ�ωνα µε 
ρευνα π�υ πραγµατ�π�ι�θηκε στ�

πλα�σι� τη̋ Ευρωπαϊκ�̋ �νωση̋ την �ν�ι�η τ�υ

1997, � ρατσισµ#̋ και η �εν���$�α �θ�ν�υν σε

ανησυ%ητικ# επ�πεδ� στα κρ�τη µ
λη: σ%εδ#ν π�σ�στ#

33% των ατ#µων π�υ ρωτ�θηκαν δηλ*ν�υν αν�ικτ�

«αρκετ� ρατσιστ
̋» � «π�λ� ρατσιστ
̋».

.σ�ι δηλ*ν�υν ρατσιστ
̋ ε�ναι λιγ#τερ� ικαν�π�ιηµ
ν�ι

#σ�ν α��ρ� την πρ�σωπικ� τ�υ̋ κατ�σταση, απ#

�λλ�υ̋. Φ�$��νται την ανεργ�α, τρ
µ�υν τ� µ
λλ�ν 

και δεν 
%�υν εµπιστ�σ�νη στην �ρθ� λειτ�υργ�α 

των θεσµ*ν και στην π�λιτικ� τ��η τη̋ %*ρα̋ 

τ�υ̋. Ε��λλ�υ, σε µεγ�λ� π�σ�στ# επιδ�κιµ�0�υν 

τα αρνητικ� στερε#τυπα π�υ %αρακτηρ�0�υν τ�υ̋

µεταν�στε̋ και τι̋ µει�ν#τητε̋.

Μεγ�λ�̋ αριθµ#̋ των ατ#µων π�υ δηλ*ν�υν ρατσιστ
̋

ε�ναι στην πραγµατικ#τητα �εν#��$�ι: �ι «µει�ν#τητε̋»

π�υ πρ�καλ��ν ρατσιστικ� συναισθ�µατα σε κ�θε %*ρα

π�ικ�λλ�υν σε συν�ρτηση µε την απ�ικι�κρατικ� και

µεταναστευτικ� ιστ�ρ�α τη̋ εν λ#γω %*ρα̋ και µε την

πρ#σ�ατη α��ηση πρ�σ��γων. Τα απ�τελ
σµατα τη̋


ρευνα̋ δε�%ν�υν τ�ν π�λ�πλ�κ� %αρακτ�ρα τ�υ

ρατσιστικ�� �αιν�µ
ν�υ. Τα συναισθ�µατα ρατσισµ��

συνυπ�ρ%�υν µε ισ%υρ# δ
σιµ� µε τ� δηµ�κρατικ#

σ�στηµα  και µε τ� σε$ασµ# των θεµελιωδ*ν ελευθερι*ν

και δικαιωµ�των. Η πλει�ψη��α των ερωτηθ
ντων

θεωρε� #τι η κ�ινων�α ��ε�λει να 
%ει ενια�α

αντιµετ*πιση και να δ�νει �σα δικαι*µατα σε 

#λ�υ̋ τ�υ̋ π�λ�τε̋ τη̋, συµπεριλαµ$αν�µ
νων των

µεταναστ*ν και αυτ*ν π�υ αν�κ�υν σε µει�ν�τικ
̋

�µ�δε̋.

5ι γν*µε̋ δι�στανται στην ερ*τηση ε�ν #λα τα µ
λη 

των µει�ν�τ�των πρ
πει να απ�λα��υν αυτ*ν των

δικαιωµ�των σε κ�θε περ�σταση. Π�λλ�� συµ�ων��ν για

τ�ν περι�ρισµ# των δικαιωµ�των σε #σ�υ̋ θεωρ��νται

#τι απ�τελ��ν µ
λη «πρ�$ληµατικ*ν» �µ�δων, δηλαδ�

στ�υ̋ παρ�ν�µ�υ̋ µεταν�στε̋ στην Ευρωπαϊκ� �νωση,

στα εγκληµατικ� στ�ι%ε�α και στ�υ̋ αν
ργ�υ̋.

5ι ερωτηθ
ντε̋ θεωρ��ν #τι τα ευρωπαϊκ� #ργανα θα

πρ
πει να διαδραµατ�0�υν σηµαντικ#τερ� ρ#λ� στην

καταπ�λ
µηση τ�υ ρατσισµ��.
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1977

Κ�ιν� δ�λωση για τα θεµελι�δη δικαι�µατα π�υ
υπ�γρ�)ηκε απ� τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν����λι�, τ�
Συµ���λι� και την Επιτρ�π�.

1986

Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν����λι� εγκρ�νει την πρ�τη
�κθεση τη̋ επιτρ�π�̋ �ρευνα̋ για την �ν�δ� τ�υ
)ασισµ�� και τ�υ ρατσισµ�� στην Ευρ�πη.

Τ� Συµ���λι�, τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν����λι� και η
Επιτρ�π� εγκρ�ν�υν κ�ιν� δ�λωση κατ� τ�υ
ρατσισµ�� και τη̋ .εν�)���α̋.

1989

: κ�ινωνικ�̋ !�ρτη̋ για τα θεµελι�δη κ�ινωνικ�
δικαι�µατα των εργα �µ�νων ανα)�ρει τη
σηµασ�α τη̋ καταπ�λ�µηση̋ των κ�θε µ�ρ)�̋
διακρ�σεων, ιδ�ω̋ �σων στηρ� �νται στ� )�λ�, τ�
!ρ�µα, τη )υλ�, τι̋ απ�ψει̋ και τι̋ πεπ�ιθ�σει̋.

1990

Τ� Ευρωπαϊκ� Συµ���λι� εκδ�δει, στη σ�ν�δ�
κ�ρυ)�̋ τ�υ ∆�υ�λ�ν�υ, ψ�)ισµα σ!ετικ� µε την
καταπ�λ�µηση τ�υ ρατσισµ�� και τη̋ .εν�)���α̋.

Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν����λι� εγκρ�νει τη δε�τερη
�κθεση τη̋ επιτρ�π�̋ �ρευνα̋ η �π��α καλε� σε
εν�σ!υση τη̋ δρ�ση̋ π�υ διε.�γεται σε ευρωπαϊκ�
επ�πεδ�.

1991

Τ� Ευρωπαϊκ� Συµ���λι� εκδ�δει ψ�)ισµα, στη
σ�ν�δ� κ�ρυ)�̋ τ�υ Μ�αστρι!τ, υπ�σ!�µεν� 
να ενεργ�σει «σα)�̋ και .εκ�θαρα» για να
εµπ�δ�σει την �ν�δ� τ�υ ρατσισµ�� και τη̋
.εν�)���α̋.

1992

Η :ικ�ν�µικ� και Κ�ινωνικ� Επιτρ�π� εκδ�δει
ψ�)ισµα για τ� ρατσισµ�, την .εν�)���α και τη
θρησκευτικ� µισαλλ�δ�.�α.

Τ� Ευρωπαϊκ� Συµ���λι� εκδ�δει, στη σ�ν�δ�
κ�ρυ)�̋ τ�υ Εδιµ���ργ�υ, τρ�τ� ψ�)ισµα κατ�
τ�υ ρατσισµ�� για να λη)θ��ν αν� την Ευρ�πη
«δραστικ� και απ�τελεσµατικ� µ�τρα µε στ�!� τ�ν
�λεγ!� τ�υ )αιν�µ�ν�υ τ�σ� µ�σω τη̋ εκπα�δευση̋
�σ� και µ�σω τη̋ ν�µ�θεσ�α̋».

1993

Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν����λι� εκδ�δει δι�)�ρα
ψη)�σµατα για τ� ρατσισµ� και την .εν�)���α
καθ�̋ και τ�υ̋ κινδ�ν�υ̋ ��α̋ απ� την �κρα
δε.ι�.

Τ� Ευρωπαϊκ� Συµ���λι� εκδ�δει τ�ταρτη δ�λωση,
στη σ�ν�δ� κ�υρ)�̋ τη̋ Κ�πεγ!�γη̋, µε την �π��α
καταδικ� ει τ� ρατσισµ� και την .εν�)���α.
∆ηλ�νει �τι «απ�)�σισε να εντε�νει τι̋
πρ�σπ�θει�̋ τ�υ για τ�ν πρ�σδι�ρισµ� και τ�ν
εντ�πισµ� των αιτ�ων τ�υ ρατσισµ��» και
αναλαµ��νει τη δ�σµευση να «κατα��λλει κ�θε
δυνατ� πρ�σπ�θεια για να πρ�στατε�σει τ�υ̋
µεταν�στε̋, πρ�σ)υγε̋ και �λλ�υ̋ απ� τι̋
εκδηλ�σει̋ ρατσισµ�� και µισαλλ�δ�.�α̋».

1994

Μετ� απ� γαλλ�-γερµανικ� πρωτ���υλ�α, τ�
Ευρωπαϊκ� Συµ���λι� απ�)�σισε, κατ� τη 
σ�ν�δ� κ�ρυ)�̋ τη̋ Κ�ρκυρα̋, τη σ�σταση
συµ��υλευτικ�̋ επιτρ�π�̋ για τ� ρατσισµ� και 
την .εν�)���α αρµ�δια για τη διατ�πωση
πρακτικ�ν συστ�σεων υπ�ρ τη̋ αν�!�̋ και 
τη̋ καταν�ηση̋. ∆�!θηκε να αναπτ�.ει, σε
ευρωπαϊκ� επ�πεδ�, συν�λικ� στρατηγικ� µε 
στ�!� την καταπ�λ�µηση τ�υ ρατσισµ��. Τ� 
1994 επ�ση̋, κατ� τη σ�ν�δ� κ�ρυ)�̋ τ�υ 
6σσεν, τ� Ευρωπαϊκ� Συµ���λι�  �τησε απ� 
την Επιτρ�π� «να εµ�αθ�νει τι̋ τρ�!�υσε̋
εργασ�ε̋» στ�υ̋ τ�µε�̋ τη̋ εκπα�δευση̋ και 
τη̋ κατ�ρτιση̋, τη̋ πληρ�)�ρ�α̋, των µ�σων
µα ικ�̋ ενηµ�ρωση̋, τη̋ αστυν�µ�α̋ και τη̋
δικαι�σ�νη̋.

Στ� Λευκ� Βι�λ�� τη̋ για την κ�ινωνικ� π�λιτικ�,
η Επιτρ�π� αν�γγειλε την πρ�θεσ� τη̋ «να
επιµε�νει για να περιλη)θ��ν στη Συνθ�κη ειδικ�̋

Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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ε.�υσ�ε̋ �σ�ν α)�ρ� την καταπ�λ�µηση των
)υλετικ�ν διακρ�σεων».

Σε ανακ��νωση τη̋ Ευρωπαϊκ�̋ Επιτρ�π�̋ για 
την π�λιτικ� µεταν�στευση̋ και παρ�!�̋ 
ασ�λ�υ, α)ιερ�νεται τ� τελευτα�� κε)�λαι� 
στην καταπ�λ�µηση των )υλετικ�ν διακρ�σεων 
και των πρ��ληµ�των π�υ συνδ��νται µε τ�
ρατσισµ� και την .εν�)���α.

Τ� ψ�)ισµα τ�υ Ευρωπαϊκ�� Κ�ιν���υλ��υ για τ�
ρατσισµ� και την .εν�)���α κ�νει �κκληση για
ευρωπαϊκ� �δηγ�α πρ��ρι �µενη να ενισ!�σει τι̋
ισ!��υσε̋ διατ�.ει̋ στη ν�µ�θεσ�α των κρατ�ν
µελ�ν.

1995

Η συµ��υλευτικ� επιτρ�π� υπ���λλει στ�
Ευρωπαϊκ� Συµ���λι� π�υ συν�λθε στι̋ Κ�ννε̋
την τελικ� �κθεσ� τη̋ π�υ περι�!ει µεγ�λ� αριθµ�
συστ�σεων για δρ�ση. Τ� Ευρωπαϊκ� Συµ���λι�
 ητ� απ� τη συµ��υλευτικ� επιτρ�π� να
παρατε�νει, σε συνεργασ�α µε τ� Συµ���λι� 
τη̋ Ευρ�πη̋, την εργασ�α µελ�τη̋ σκ�πιµ�τητα̋
π�υ α)�ρ� ευρωπαϊκ� κ�ντρ� παρακ�λ��θηση̋
των )αιν�µ�νων ρατσισµ�� και .εν�)���α̋.

∆�� ψη)�σµατα τ�υ Ευρωπαϊκ�� Κ�ιν���υλ��υ
για τ� ρατσισµ�, την .εν�)���α και τ�ν
αντισηµιτισµ� επιµ�ν�υν �τι πρ�πει να λη)θ��ν
µ�τρα για την πρ�στασ�α τη̋ ισ�τητα̋ των
ευκαιρι�ν στην απασ!�ληση ανε.�ρτητα απ�
ηλικ�α, )υλ�, )�λ�, αναπηρ�α � πεπ��θηση.

Τ� Συµ���λι� «Κ�ινωνικ�̋ Υπ�θ�σει̋» και τ�
Συµ���λι� «Εκπα�δευση» εκδ�δ�υν ψη)�σµατα για
την καταπ�λ�µηση τ�υ ρατσισµ�� στην εργασ�α
και στα εκπαιδευτικ� συστ�µατα.

Η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� υπ���λλει πρ�ταση στ�
Συµ���λι� για τ� !αρακτηρισµ� τ�υ 1997 ω̋
ευρωπαϊκ�� �τ�υ̋ κατ� τ�υ ρατσισµ��. Η
Επιτρ�π� τ�ν� ει τ�ν ειδικ� ρ�λ� π�υ µπ�ρε� να
διαδραµατ�σει τ� �τ�̋ αυτ� σε συµπλ�ρωµα µε τι̋
εθνικ�̋ εν�ργειε̋. :ι κυρι�τερ�ι τ�µε�̋ π�υ
πρ�σδι�ρ�στηκαν ε�ναι: η πρ��θηση τη̋ �ντα.η̋
και τ� �ν�ιγµα τ�υ δρ�µ�υ για την �ντα.η, η
πρ��θηση τη̋ ισ�τητα̋ των ευκαιρι�ν και τη̋
µε�ωση̋ των διακρ�σεων, η ευαισθητ�π��ηση τη̋
κ�ιν�̋ γν�µη̋ και η καταπ�λ�µηση των
πρ�καταλ�ψεων, η πρ�ληψη κ�θε ρατσιστικ�̋
συµπερι)�ρ�̋ και κ�θε µ�ρ)�̋ ��α̋, η επ��λεψη
και η επι��λ� κυρ�σεων στα ρατσιστικ�
εγκλ�µατα, η διεθν�̋ συνεργασ�α, η εν�σ!υση των
αντιρατσιστικ�ν ν�µ�θετικ�ν διατ�.εων και σε
ευρωπαϊκ� επ�πεδ�.

Η σ�ν�δ�̋ κ�ρυ)�̋ τ�υ κ�ινωνικ�� διαλ�γ�υ 
των εκπρ�σ�πων των εργ�δ�τ�ν και των
συνδικαλιστ�ν εκδ�δει κ�ιν� δ�λωση µε στ�!�  την
πρ�ληψη των )υλετικ�ν διακρ�σεων και  τη̋
.εν�)���α̋ και την πρ��θηση τη̋ �ση̋
µετα!ε�ριση̋ στ�ν τ�π� εργασ�α̋.

1996

Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν����λι�, η :ικ�ν�µικ� 
και Κ�ινωνικ� Επιτρ�π� και η Επιτρ�π� 
των Περι)ερει�ν υπ�στηρ� �υν την πρ�ταση
ανακ�ρυ.η̋ ευρωπαϊκ�� �τ�υ̋ τ� 1997.

Η συµ��υλευτικ� επιτρ�π� �λ�κληρ�νει τη µελ�τη
σκ�πιµ�τητα̋.Τ� Ευρωπαϊκ� Συµ���λι�  ητε� απ�
την Επιτρ�π� να συνε!�σει τ� �ργ� τη̋ �ω̋ 
�τ�υ δηµι�υργηθε� τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ντρ�
Παρακ�λ��θηση̋ των )αιν�µ�νων ρατσισµ�� και
.εν�)���α̋. Επ�ση̋ δ�νει πρ�σιν� )ω̋ για τ�
ευρωπαϊκ� �τ�̋.

1997

Τα κρ�τη µ�λη και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν����λι�
συµ)ων��ν για την εγκατ�σταση τ�υ Ευρωπαϊκ��
Κ�ντρ�υ στη Βι�ννη. : ρ�λ�̋ τ�υ θα ε�ναι διπλ�̋:
κατα!�ρηση και α.ι�λ�γηση των )αιν�µ�νων
ρατσισµ�� και .εν�)���α̋ και αν�λυση των αιτ�ων
τ�υ̋ µε παρ�λληλη διατ�πωση συγκεκριµ�νων
πρ�τ�σεων και τακτικ�̋ για την καταπ�λ�µησ�
τ�υ̋.

:ι αρ!ηγ�� κρατ�ν και κυ�ερν�σεων εντ�σσ�υν
την υπερ�σπιση των δικαιωµ�των τ�υ ανθρ�π�υ
και των θεµελιωδ�ν ελευθερι�ν στη ν�α Συνθ�κη
τη̋ Ευρωπαϊκ�̋ 6νωση̋ π�υ υπ�γρ�)ηκε στη
σ�ν�δ� κ�ρυ)�̋ τ�υ <µστερνταµ.

1998

Η Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� υπ���λλει συν�λικ�
σ!�δι� δρ�ση̋ για την καταπ�λ�µηση τ�υ
ρατσισµ��.

Θ�λει δ�υλει�!
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ΕυρωπαϊκH ταυτ'τητα
H καταπ�λ�µηση τ�υ ρατσισµ�� και η ευρωπαϊκ�
ταυτ�τητα ε�ναι αδια!�ριστε̋. Η αν�γκη να
τεθ��ν τα θεµ�λια κ�ιν�τικ�� πνε�µατ�̋ αν�µεσα
στ�υ̋ λα��̋ π�υ επ� !ρ�νια �ταν αντιµ�τωπ�ι
λ�γω ��αιων συγκρ��σεων απ�τελε� αναπ�σπαστ�
µ�ρ�̋ των ιδανικ�ν π�υ εν�πνευσαν τ�υ̋ ιδρυτ�̋
τη̋ Κ�ιν�τητα̋.

∆ηµ�κρατ.α
H Ευρωπαϊκ� 6νωση πρ�πει να �ικ�δ�µηθε� σε
µια κ�ινων�α π�υ απ�δ�δει α.�α στη δια)�ρ� και η
�π��α αντιπρ�σωπε�ει τι̋ αν�γκε̋ και αντανακλ�
τα ενδια)�ρ�ντα και τι̋ α.�ε̋ �λων των π�λιτ�ν
τη̋ ανε.�ρτητα απ� την εθν�τικ�, θρησκευτικ�,
εθνικ� � π�λιτιστικ� τ�υ̋ ιδ�τητα. Η  πρ�ϋπ�θεση

αυτ� ε�ναι �υσιαστικ� για τη δηµ�κρατικ�
αν�πτυ.η και τη ν�µιµ�τητα των υ)ιστ�µενων
κυ�ερν�σεων και θεσµ�ν.
Kαν�να κρ�τ�̋ µ�λ�̋ δεν απαλλ�σσεται και καµ�α
κ�ινωνικ� και π�λιτιστικ� �µ�δα δεν �!ει την
εγγ�ηση �τι, κ�π�ια µ�ρα, δεν θα απ�τελ�σει θ�µα
τ�υ ρατσισµ�� (1).

Σε)ασµ'̋ των δικαιωµIτων τ�υ ανθρKπ�υ
O σε�ασµ�̋ των δικαιωµ�των τ�υ ανθρ�π�υ 
και των θεµελιωδ�ν ελευθερι�ν π�υ εγγρ�)�νται
στη Συνθ�κη, καθ�̋ και τ�υ δικαι�µατ�̋ �ση̋

Η ΣYNΘHKH TOY AMΣTEPNTAM 
KAI OI ∆IEΘNEIΣ ΣYNΘHKEΣ

Η ΣυνθHκη τ�υ Lµστερνταµ 
ΚεMIλαι� 1
Γενικ̋ αρ"̋ π�υ απ�τελ��ν τ� υπ�'αθρ� 
τη̋ 7νωση̋

«Η 6νωση �ασ� εται στι̋ αρ!�̋ τη̋ ελευθερ�α̋, τη̋
δηµ�κρατ�α̋, τ�υ σε�ασµ�� των δικαιωµ�των τ�υ
ανθρ�π�υ και των θεµελιωδ�ν ελευθερι�ν, καθ�̋
και τ�υ κρ�τ�υ̋ δικα��υ», π�υ ε�ναι κ�ιν� για �λα
τα κρ�τη µ�λη.
Η 6νωση θα σε�αστε� αυτ� τα θεµελι�δη
δικαι�µατα �πω̋ κατ�!υρ�ν�νται απ� την
ευρωπαϊκ� σ�µ�αση για την πρ�στασ�α των
δικαιωµ�των τ�υ ανθρ�π�υ και των θεµελιωδ�ν
ελευθερι�ν, π�υ υπ�γρ�)ηκε στη Ρ�µη στι̋ 4
Ν�εµ�ρ��υ 1950, και �πω̋ πρ�κ�πτ�υν απ� τι̋
κ�ιν�̋ συνταγµατικ�̋ παραδ�σει̋ των κρατ�ν
µελ�ν, ω̋ γενικ�̋ αρ!�̋ τ�υ κ�ιν�τικ�� δικα��υ.
Η 6νωση θα σε�αστε� την εθνικ� ταυτ�τητα των
κρατ�ν µελ�ν.
Η 6νωση θα απ�κτ�σει τα µ�σα π�υ απαιτ��νται
για την επ�τευ.η των στ�!ων τη̋ και για την
επιτυ!� ε)αρµ�γ� των π�λιτικ�ν τη̋.

Κατ ργηση των διακρ�σεων,  ρθρ� 6α

Με την επι)�λα.η των �λλων διατ�.εων τη̋
Συνθ�κη̋, και εντ�̋ των �ρ�ων των αρµ�δι�τ�των
π�υ παρ�!ει αυτ� στην Κ�ιν�τητα, τ� Συµ���λι�,
απ�)ασ� �ντα̋ �µ�)ωνα, µετ� απ� πρ�ταση τη̋
Επιτρ�π�̋ και δια���λευση µε τ� Ευρωπαϊκ�
Κ�ιν����λι�, θα µπ�ρε� να αναλ��ει κατ�λληλη

δρ�ση για την καταπ�λ�µηση των διακρ�σεων λ�γω
)�λ�υ, )υλετικ�̋ � εθν�τικ�̋ καταγωγ�̋,
θρησκε�α̋ � πεπ�ιθ�σεων, αναπηρ�α̋, ηλικ�α̋ 
� γενετ�σι�υ πρ�σανατ�λισµ��».

Η ευρωπαϊκ% σ�µ'αση για την πρ�στασ�α των
δικαιωµ των τ�υ ανθρ�π�υ και των θεµελιωδ�ν
ελευθερι�ν, 1950,  ρθρ� 14

Η απ�λαυση των δικαιωµ�των και ελευθερι�ν π�υ
περιλαµ��ν�νται στην παρ��σα σ�µ�αση θα
κατ�!υρ�νεται !ωρ�̋ δι�κριση λ�γω )�λ�υ,
)υλ�̋, !ρ�µατ�̋, γλ�σσα̋, καταγωγ�̋, θρησκε�α̋,
π�λιτικ�ν � �λλων πεπ�ιθ�σεων, εθν�τικ�̋ �
κ�ινωνικ�̋ καταγωγ�̋, συµµετ�!�̋ σε εθνικ�
µει�ν�τητα, ιδι�κτησ�α̋, γ�ννηση̋ � �λλων
!αρακτηριστικ�ν.

Η διεθν%̋ σ�µ'αση των Ηνωµνων Εθν�ν για την
κατ ργηση κ θε µ�ρ#%̋ #υλετικ%̋ δι κριση̋,
1965,  ρθρ� 1

Στη σ�µ�αση αυτ�, � �ρ�̋ «)υλετικ� δι�κριση» 
θα α)�ρ� αδιακρ�τω̋, τ�ν απ�κλεισµ�, τ�ν
περι�ρισµ� � την πρ�τ�µηση λ�γω )υλ�̋,
!ρ�µατ�̋, εθνικ�̋ � εθν�τικ�̋ καταγωγ�̋, π�υ
�!ει ω̋ στ�!� να εκµηδεν�σει � να µει�σει την
αναγν�ριση, την απ�λαυση � την �σκηση, επ� �σ�ι̋
�ρ�ι̋, των δικαιωµ�των τ�υ ανθρ�π�υ και των
θεµελιωδ�ν ελευθερι�ν στ�ν π�λιτικ�, �ικ�ν�µικ�,
κ�ινωνικ�, π�λιτιστικ� � �π�ι�δ�π�τε �λλ� τ�µ�α
τ�υ δηµ�σι�υ ���υ.

ΓIATI H ∆PAΣH ΣE EYPΩΠAΪKO
EΠIΠE∆O;

(1) Ανακ��νωση τη̋ Ευρωπαϊκ�̋ Επιτρ�π�̋ για τ� ρατσισµ�, την
.εν�)���α και τ�ν αντισηµιτισµ� COM(95) 653 τελικ�.
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Εκτιµ�ντα̋ �τι � ρατσισµ�̋, η .εν�)���α και 
� αντισηµιτισµ�̋ αντι�α�ν�υν τα θεµελι�δη
δικαι�µατα, π�υ ανα)�ρ�νται στ� κ�ιν�τικ�
δ�και�, αναγνωρ� �νται στι̋ διεθνε�̋ διακηρ�.ει̋
και )�ρε�̋ και απ�ρρ��υν απ� τι̋ συνταγµατικ�̋
παραδ�σει̋,

�τι η συνε!�̋ παρ�υσ�α τ�υ ρατσισµ��, τη̋
.εν�)���α̋ και τ�υ αντισηµιτισµ�� στ� σ�ν�λ� τη̋
Ευρ�πη̋ θ�τει τι̋ κ�ινων�ε̋ µα̋ αντιµ�τωπε̋ µε
µια σηµαντικ� πρ�κληση και απαιτε� την κινητ� -
π��ηση �λων των ετα�ρων για την καταπ�λ�µηση
των εν λ�γω )αιν�µ�νων,

�τι τ� Συµ���λι� και τα κρ�τη µ�λη αναγν�ρισαν
την πρ�κληση αυτ� �ταν διακ�ρυ.αν τ� 1997
Ευρωπαϊκ� 6τ�̋ κατ� τ�υ Ρατσισµ��,

:ι κ�τωθι υπ�γεγραµµ�ν�ι �ε�αι�ν�υµε:

– τ� θεµελι�δε̋ δικα�ωµα κ�θε ατ�µ�υ να  ει
!ωρ�̋ διακρ�σει̋ � παρεν�!ληση λ�γω )υλ�̋,
!ρ�µατ�̋, θρησκε�α̋ � εθν�τικ�̋ � εθνικ�̋
καταγωγ�̋,

– την αν�γκη δηµι�υργ�α̋ εταιρικ�ν σ!�σεων
πρ�κειµ�ν�υ να ενωθ��µε για την καταπ�λ�µηση
τ�υ ρατσισµ��, τη̋ .εν�)���α̋ και τ�υ αντιση-
µιτισµ��.

:ι κ�τωθι υπ�γεγραµµ�ν�ι αναλαµ��ν�υµε τη
δ�σµευση:

– να ενισ!�σ�υµε τη δρ�ση µα̋ µε στ�!� την
καταπ�λ�µηση τ�υ ρατσισµ��, τη̋ .εν�)���α̋
και τ�υ αντισηµιτισµ�� σε �λ�υ̋ τ�υ̋ τ�µε�̋ τ�υ
���υ, µετερ!�µεν�ι �λα τα διαθ�σιµα µ�σα και
π�ρ�υ̋,

– να συνεργαστ��µε για τ� σκ�π� αυτ� µε �λ�υ̋
τ�υ̋ ενδια)ερ�µεν�υ̋ ετα�ρ�υ̋,

– να παραγ�γ�υµε, να ενθαρρ�ν�υµε και να
πρ�ωθ�σ�υµε τη δι�δ�ση �ρθ�̋ πρακτικ�̋ και
πε�ρα̋,

– να πρ�ωθ�σ�υµε κατ�λληλα µ�τρα, συµπερι-
λαµ�αν�µ�νων των ευρωπαϊκ�ν και εθνικ�ν
κωδ�κων δε�ντ�λ�γ�α̋.

:ι κ�τωθι υπ�γεγραµµ�ν�ι �!�υµε την πρ�θεση:

– να συµµετ�σ!�υµε ενεργ� στ� Ευρωπαϊκ� 6τ�̋
κατ� τ�υ Ρατσισµ��,

– να συµµετ�σ!�υµε ενεργ� στην ευρωπαϊκ�
κινητ�π��ηση π�υ .εκ�νησε µε τ� Ευρωπαϊκ�
6τ�̋ κατ� τ�υ Ρατσισµ��.

Καλ��µε τα ευρωπαϊκ� �ργανα, τι̋ δηµ�σιε̋
αρ!�̋, τ�υ̋ ιδιωτικ��̋ )�ρε�̋ και τ�υ̋ π�λ�τε̋,
τ�σ� σε ευρωπαϊκ� �σ� και σε εθνικ� και τ�πικ�
επ�πεδ�, να συµ��λ�υν στην καταπ�λ�µηση τ�υ
ρατσισµ��, τη̋ .εν�)���α̋ και τ�υ αντισηµιτισµ��,
στ�ν καθηµεριν� ���, στ� σ!�λε��, στ�ν τ�π�
εργασ�α̋ και στα µ�σα µα ικ�̋ ενηµ�ρωση̋.

µετα!ε�ριση̋ και απ�υσ�α̋ δι�κριση̋, ε�ναι �ι
�ασικ�̋ αρ!�̋ κ�θε κ�ιν�τικ�̋ π�λιτικ�̋.

ΑνIπτυOη �ικ�ν�µικKν και κ�ινωνικKν
δικαιωµIτων
O ρατσισµ�̋ και η .εν�)���α απ�τελ��ν σ��αρ�
απειλ�, �!ι µ�ν� για τη σταθερ�τητα τη̋
ευρωπαϊκ�̋ κ�ινων�α̋, αλλ� και για την �ρθ�
π�ρε�α τη̋ �ικ�ν�µ�α̋ (1).
Oι ευρωπαϊκ�̋ �ικ�ν�µ�ε̋ δεν !ρησιµ�π�ι��ν
πλ�ρω̋ τι̋ δυνατ�τητε̋ τ�υ εργατικ�� δυναµικ��
τ�υ̋ (1).
H δι�κριση συγκρ��εται µε την ελε�θερη
κυκλ�)�ρ�α των πρ�σ�πων και των υπηρεσι�ν
εµπ�δ� �ντα̋ �σ�υ̋ πλ�ττ�νται απ� τι̋ διακρ�σει̋
να �ρ�υν δ�υλει�, στ�γη � να απευθυνθ��ν στι̋
υπηρεσ�ε̋ π�υ !ρει� �νται (2).
Oι δια)�ρ�̋ αν�µεσα στι̋ εθνικ�̋ π�λιτικ�̋
πρ�στασ�α̋ απ� τ� ρατσισµ� θα απ�θαρρ�ν�υν
�σ�υ̋ ενδ�!εται να υπ�στ��ν τ� ρατσισµ� απ� τ�
να µετα���ν σε κρ�τη µ�λη τη̋ Ευρωπαϊκ�̋
6νωση̋ �π�υ η πρ�στασ�α ε�ναι ανεπαρκ�̋ (2).

H συµµετ�!� �λων των π�λιτ�ν στην κ�ινωνικ�,
�ικ�ν�µικ� και π�λιτικ�  ω� απ�τελε�
αναπ�σπαστ� µ�ρ�̋ τη̋ ευρωπαϊκ�̋ αν�πτυ.η̋.
1µω̋ � ρατσισµ�̋ απ�κλε�ει και ταυτ�!ρ�να 
επω)ελε�ται απ� τ�ν απ�κλεισµ�. 1ταν τα �τ�µα
αισθ�ν�νται �τι απειλ��νται � απ�ρρ�πτ�νται,
�!�υν την τ�ση να απ�ρρ�πτ�υν τ�υ̋ �λλ�υ̋.
H καταπ�λ�µηση τ�υ ρατσισµ�� συνδ�εται στεν�
µε τη �ελτ�ωση των �ρων απασ!�ληση̋ και των
π�λιτικ�ν µεταν�στευση̋ και �ντα.η̋ π�υ
α)�ρ��ν για παρ�δειγµα την πρ�σ�αση στην
απασ!�ληση και στην εκπα�δευση (1).

(1) Κ�ιν� δ�λωση των κ�ινωνικ*ν ετα�ρων για την πρ#ληψη των
�υλετικ*ν διακρ�σεων και τη̋ �εν���$�α̋ και την πρ�*θηση τη̋ �ση̋
µετα%ε�ριση̋ στ�ν τ#π� εργασ�α̋.

(2) �κθεση τη̋ εναρκτ�ρια̋ σ�σκεψη̋ τ�υ Eυρωπαϊκ�� �τ�υ̋ κατ� τ�υ
Pατσισµ��, 1997.

Η ΕYPΩΠH KATA TOY PATΣIΣMOY

Wim Kok
Πρωθυπ�υργ�̋ των Κ�τω >ωρ�ν
Πρ�εδρ�̋ εν ενεργε�α τ�υ
Συµ��υλ��υ

José María Gil-Robles Gil-Delgado Jacques Santer
Πρ�εδρ�̋ τ�υ Πρ�εδρ�̋ τη̋
Ευρωπαϊκ�� Κ�ιν���υλ��υ Ευρωπαϊκ�̋ Επιτρ�π�̋
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Σ�µερα, µια απ� τι̋ µεγαλ�τερε̋ πρ�κλ�σει̋ τι̋
�π��ε̋ πρ�πει να αντιµετωπ�σ�υν �ι ευρωπαϊκ�̋
κ�ινων�ε̋ ε�ναι τ� να αναπτ�σσ�νται εντ�σσ�ντα̋
τ� αυ.αν�µεν� κρ�µα π�λιτισµικ�ν �µ�δων. :ι
π�λιτικ�̋ περιστρ�)�νται γ�ρω απ� �νν�ιε̋, α.�ε̋
και πρ�τυπα π�υ θεωρ��νται ω̋ υπ�δειγµα απ� τη
δεσπ� �υσα κ�υλτ��ρα. Απ�τ�λεσµα: επιµ�ν�ντα̋
στι̋ �µ�ι�τητε̋ και την �µ�γ�νεια, συµ��λλ�υµε
στην εν�σ!υση τ�υ αισθ�µατ�̋ απ�κλεισµ�� �σων
δεν !ωρ��ν σ’ αυτ�ν τ�ν �ρισµ�.

: �ρ�̋ κ�υλτ��ρα �ρ� εται εδ� µε την ευρ�τερη
δυνατ� σηµασ�α τ�υ: υπερ�α�νει τ�υ̋ εθν�τικ��̋ �
εθνικ��̋ �ρισµ��̋ για να περιλ��ει παρ�γ�ντε̋
�πω̋ τ� ε�δ�̋, η εκπα�δευση, η κ�ινωνικ�
καταγωγ� και η θρησκε�α.

Σ�µ)ωνα µε τ�ν Hofstede (1), η κ�υλτ��ρα µπ�ρε� 
να �ριστε� ω̋ «συλλ�γικ�̋ πρ�γραµµατισµ�̋ τ�υ
πνε�µατ�̋ π�υ διακρ�νει τα µ�λη µια̋ κ�ινωνικ�̋
�µ�δα̋ απ� µια �λλη».

: πρ�γραµµατισµ�̋ αυτ�̋ αρ!� ει �δη απ� τη
γ�ννηση και παρατε�νεται µ�!ρι την �ριµη ηλικ�α.
Πραγµατ�π�ιε�ται στην �ικ�γ�νεια, στ� σ!�λε��
και στην εργασ�α. Ε�ναι µια σειρ� απ� κ�ιν�̋ α.�ε̋,
πεπ�ιθ�σει̋ και στ�σει̋  ω�̋ π�υ σ)υρηλατ��ν

την κ�υλτ��ρα µια̋ �µ�δα̋, π�υ  µαθα�ν�νται απ�
τη νεαρ�τερη ηλικ�α και δρ�υν τ�σ� συνειδητ� �σ�
και ασυνε�δητα. Πα�ρν�υν τη µ�ρ)� δ�µ�ν
ε.�υσ�α̋, θεσµ�ν και κ�ινωνικ�̋ πρακτικ�̋. :ι
διαδικασ�ε̋ αυτ�̋ δια)�ρ�π�ι��ν µια �µ�δα και
την καθιστ��ν .ε!ωριστ�. ∆�ν�υν στα �τ�µα τ�
α�σθηµα �τι αν�κ�υν κ�π�υ και τ�υ̋ πρ�σ)�ρ�υν
σηµε�α ανα)�ρ�̋.

:ι �νθρωπ�ι π�υ µ�ι� �υν απ� τ� γεγ�ν�̋ �τι
αν�κ�υν στην �µ�δα �!�υν µεγαλ�τερη
αυτ�πεπ��θηση. 1σ� σηµαντικ�τερη ε�ναι η
δια)�ρ�, τ�σ� µεγαλ�τερη ε�ναι η κα!υπ�ψ�α και
δυσκ�λ�τερη η ανα �τηση πεδ��υ συνενν�ηση̋.
Αυτ� ισ!�ει ε.�σ�υ και στην ιδιωτικ� και την
επαγγελµατικ�  ω�.

Η καταπ�λ�µηση τ�υ ρατσισµ�� απαιτε� ε.�ταση
τ�υ εαυτ�� µα̋. : ρατσισµ�̋ π�ρασε απ�
πρ�δηλε̋ πρ�.ει̋ σε εκδηλ�σει̋ λεπτ�τερε̋ και
καλυµµ�νε̋ π�υ στηρ� �νται στην απ�ρριψη τη̋
δια)�ρ�̋. Περιλαµ��νει �να κρυ)� σ�στηµα
απ�κλεισµ�� π�υ δια!ωρ� ει �σ�υ̋ απ�τελ��ν
µ�λη απ’ �σ�υ̋ δεν απ�τελ��ν µ�λη τη̋ �µ�δα̋.

(1) Hofstede, G.: Cultures Consequence, 1990, Sage Publications,
London.

ΝA ΓEΦYPΩΣOYME TIΣ 
KOYΛTOYPEΣ

Κ��τα τ�ν !�ντρ�!...

Τ�υ !ρει� εται µια δ�αιτα,

ε µαµ�!;...

Πε̋ τ�

ψ�µατ
α!
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«Η ΕυρKπη ε�ναι µια π�λυπ�λιτισµικ� και
π�λυεθνικ� κ�ινων�α π�υ εµπλ�υτ� εται απ� την
π�λυµ�ρ)�α αυτ�. Ωστ�σ�, η συνε!�̋ παρ�υσ�α
τ�υ ρατσισµ�� στην κ�ινων�α µα̋ δεν µπ�ρε� να
αγν�ηθε�. : ρατσισµ�̋ πλ�ττει �λ�ν τ�ν κ�σµ�.
Υπ��αθµ� ει τι̋ κ�ιν�τητ�̋ µα̋ και γενν� την
ανασ)�λεια και τ� )���.»

Pádraig Flynn, ευρωπα��̋ επ�τρ�π�̋

«Η δηµι�υργικ'τητα µ�ν� µ�σα στη δια)�ρ�
µπ�ρε� να υπ�ρ.ει.»

Yehudi Menuhin, $ι�λ�ν�στα̋ και
υπερασπιστ�̋ των δικαιωµ�των τ�υ ανθρ*π�υ

«: ρατσισµ'̋ αρ!� ει �ταν η δια)�ρ�, πραγµατικ�
� )ανταστικ�, πρ�τ�σσεται για να δικαι�λ�γ�σει
µια επ�θεση. Επ�θεση π�υ στηρ� εται στην
απ�τυ!�α καταν�ηση̋ τ�υ �λλ�υ, στην ανικα-
ν�τητα απ�δ�!�̋ τη̋ δια)�ρ�̋ και �ναρ.η̋
διαλ�γ�υ.»

Mario Soares, πρ*ην Πρ#εδρ�̋ τη̋ Π�ρτ�γαλ�α̋

«Πρ�κατIληψη: δυσµεν�̋ συνα�σθηµα �ναντι
ατ�µ�υ � �µ�δα̋ ατ�µων π�υ δηµι�υργε�ται !ωρ�̋
γν�ση, λ�γ� � γεγ�ν�̋.
ΕO�υσ.α: ικαν�τητα θ�ση̋ των πραγµ�των σε
κ�νηση, κατ�!�̋ τ�υ̋ � ελ�γ!�υ τ�υ̋.

∆ιαM�ρI ανIµεσα στ� ρατσισµ' και την
πρ�κατIληψη: η πρ�κατ�ληψη µπ�ρε� να σηµα�νει
περι)ρ�νηση κ�π�ι�υ πρ�τ�� καν γνωρ�σ�υµε
κ�τι για τ� �τ�µ� τ�υ, αλλ� !ωρ�̋ να υπ�ρ!ει
απαρα�τητα η ε.�υσ�α αρνητικ�̋ επ�δραση̋ στη
 ω� τ�υ. 1σ� για τ� ρατσισµ�, συνδ�εται µε τη
λειτ�υργ�α µια̋ �λ�κληρη̋ κ�ινων�α̋ και
περιλαµ��νει την ε.�υσ�α ενεργ�π��ηση̋ των
ρατσιστικ�ν πρ�καταλ�ψεων. Η πλει�ψη)�α
ε.�υσι� ει τη µει�ψη)�α και µπ�ρε� σκ�πιµα � �!ι
να !ρησιµ�π�ιε� τ� ρατσισµ�. Συνεπ�̋, �
ρατσισµ�̋ συνεπ�γεται τ� γεγ�ν�̋ κατ�!�̋ τη̋
ε.�υσ�α̋ για δι�κριση και δυσµ�νεια των ατ�µων
µε τ� πρ�σ!ηµα �τι ε�ναι δια)�ρετικ�.»

Βρετανικ# Συµ$��λι� Νε�λα�α̋

«: ρατσισµ'̋ συν�σταται στην πεπ��θηση �τι
�ρισµ�να �τ�µα ε�ναι αν�τερα απ� �λλα λ�γω τ�υ
�τι αν�κ�υν σε ιδια�τερη )υλ�. :ι ρατσιστ�̋
�ρ� �υν τη )υλ� ω̋ �µ�δα ατ�µων π�υ
µ�ιρ� �νται την �δια καταγωγ�. ∆ια)�ρ�π�ι��ν
τι̋ )υλ�̋ ��σει σωµατικ�ν !αρακτηριστικ�ν �πω̋
τ� !ρ�µα τη̋ επιδερµ�δα̋ και η �ψη των µαλλι�ν.
Στην πραγµατικ�τητα, καµ�α σα)�̋ δια)�ρ� και
κυρ�ω̋ καµ�α λ�γικ� δια)�ρ� δεν �!�υν σηµασ�α.
:ι πρ�σ)ατε̋ �ρευνε̋ απ�δεικν��υν �τι η )υλ�
ε�ναι �νν�ια πλαστ�. Η �νν�ια τη̋ “)υλ�̋” δεν �!ει
καµ�α �ι�λ�γικ� θεµελ�ωση. Η λ�.η “ρατσισµ�̋”
!ρησιµ�π�ιε�ται επ�ση̋ για να περιγρ�ψει

ΣTA∆IA THΣ ∆IAΠOΛITIΣMIKHΣ 
EΠIKOINΩNIAΣ

ΜIA MATIA ΣTOYΣ OPIΣMOYΣ 
KAI TIΣ ENNOIEΣ

ΣτIδι� 1
Kατ�σταση η �π��α συν�σταται στην �γν�ια των δια)�ρ�ν, π�υ εκδηλ�νεται µε στ�σει̋
τ�π�υ: «� δικ�̋ µα̋ τρ�π�̋ ε�ναι � καλ�τερ�̋».

ΣτIδι� 2
Kατ�σταση συνειδητ�π��ηση̋ τη̋ δια)�ρ�̋ π�υ επιτυγ!�νεται µε τη διαπ�λιτισµικ�
επα)�, µε την επικ�ινων�α και την παρατ�ρηση: «�ι �λλ�ι �!�υν δια)�ρετικ��̋ τρ�π�υ̋».

ΣτIδι� 3
Kατ�σταση αν�!�̋ π�υ σ��εται !ωρ�̋ α.ι�λ�γικ� κρ�ση: «ε�ναι δια)�ρετικ��».

ΣτIδι� 4
Kατ�σταση π�υ συν�σταται στην απ�δ�!�, την α.ι�π��ηση και τη θετικ� !ρησιµ�π��ηση τη̋
δια)�ρ�̋: «α)�στε µα̋ να εργαστ��µε µα � απ� κ�ιν�� και επω)ελ�̋».
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κατα!ρηστικ� � επιθετικ� συµπερι)�ρ� πρ�̋ µ�λη
µια̋ “κατ�τερη̋ )υλ�̋”. : ρατσισµ�̋ πα�ρνει
δι�)�ρε̋ µ�ρ)�̋ αν�λ�γα µε τη !�ρα, την ιστ�ρ�α
τη̋, τ�ν π�λιτισµ� τη̋ και �λλ�υ̋ κ�ινωνικ��̋
παρ�γ�ντε̋. Μια σ!ετικ� πρ�σ)ατη µ�ρ)�
ρατσισµ��, συ!ν� απ�καλ��µενη “εθν�τικ� �
π�λιτισµικ� δια)�ρ�π��ηση”, πρεσ�ε�ει �τι �λε̋ �ι
)υλ�̋ και �ι κ�υλτ��ρε̋ ε�ναι �σε̋ αλλ� �τι δεν θα
�πρεπε να αναµειγν��νται, ��τω̋ �στε να
διατηρηθε� η πρωτ�τυπ�α τ�υ̋. ∆εν υπ�ρ!ει καµ�α
επιστηµ�νικ� απ�δει.η τη̋ �παρ.η̋ δια)�ρετικ�ν
)υλ�ν. Η �ι�λ�γ�α µ�α µ�ν� )υλ� �!ει
πρ�σδι�ρ�σει: την ανθρ�πινη )υλ�.

Η µισαλλ�δ�O.α ε�ναι �λλειψη σε�ασµ�� για την
πρακτικ� και τι̋ πεπ�ιθ�σει̋ τ�υ �λλ�υ.
Εµ)αν� εται �ταν κ�π�ι�̋ αρνε�ται να α)�σει
�λλα �τ�µα να ενεργ�σ�υν δια)�ρετικ� και να
�!�υν δια)�ρετικ� γν�µη. Η µισαλλ�δ�.�α µπ�ρε�
να �δηγ�σει στην  �δικη µετα!ε�ριση �ρισµ�νων
ατ�µων λ�γω  των θρησκευτικ�ν πεπ�ιθ�σε�ν
τ�υ̋, τη̋ σε.�υαλικ�τητ�̋ τ�υ̋, ακ�µη και τ�υ
ντυσ�µατ�̋ � τη̋ κ�µµωσ�̋ τ�υ̋. Η µισαλλ�δ�.�α
δεν δ�!εται τη δια)�ρ�. Βρ�σκεται στη ��ση τ�υ
ρατσισµ��, τ�υ αντισηµιτισµ��, τη̋ .εν�)���α̋ και
γενικ� των διακρ�σεων. Συ!ν�, µπ�ρε� να �δηγ�σει
στη ��α.

Ισ'τητα ε�ναι η ιδι�τητα αυτ�� π�υ ε�ναι �σ�. Αυτ�
σηµα�νει �τι καν�να̋ δεν ε�ναι πι� σηµαντικ�̋ απ�
κ�π�ι�ν �λλ�, �π�ι�ι κι αν ε�ναι �ι γ�νε�̋ τ�υ και η
κ�ινωνικ� τ�υ κατ�σταση.Ασ)αλ�̋, τα �τ�µα δεν
�!�υν �δια ενδια)�ρ�ντα, ικαν�τητε̋ ��τε τρ�π�
 ω�̋. Κατ� συν�πεια, η ισ�τητα αν�µεσα στα
�τ�µα σηµα�νει �τι �!�υν τα �δια δικαι�µατα και
τι̋ �διε̋ ευκαιρ�ε̋. Πρ�πει να διαθ�τ�υν, στ�ν
τ�µ�α τη̋ εκπα�δευση̋ και τη̋ εργασ�α̋, �σε̋
ευκαιρ�ε̋ π�υ δεν πρ�πει να ε.αρτ�νται µ�ν�ν απ�
τι̋ πρ�σπ�θει�̋ τ�υ̋. Η ισ�τητα θα γ�νει
πραγµατικ�τητα µ�ν�ν �ταν �λ�ι θα �!�υν
πρ�σ�αση κατ� τ�ν �δι� τρ�π� στην κατ�ικ�α, την
κ�ινωνικ� ασ)�λιση, τα π�λιτικ� δικαι�µατα και
την ιθαγ�νεια.

Η διαπ�λιτισµικ'τητα συν�σταται στη σκ�ψη �τι
πλ�υτ� �υµε τ�υ̋ εαυτ��̋ µα̋ µε τη γν�ση �λλων
π�λιτισµ�ν και τι̋ επα)�̋ µα̋ µ’ αυτ��̋, και �τι
αναπτ�σσ�υµε την πρ�σωπικ�τητ� µα̋
συναντ�ντα̋ τε̋. ∆ια)�ρετικ�� �νθρωπ�ι θα
�πρεπε να µπ�ρ��ν να  �υν µα � παρ�λ� π�υ
�!�υν δια)�ρετικ� κ�υλτ��ρα. Η
διαπ�λιτισµικ�τητα ε�ναι η απ�δ�!� και �
σε�ασµ�̋ των δια)�ρ�ν. Π�στη στη
διαπ�λιτισµικ�τητα ε�ναι π�στη στ� γεγ�ν�̋ �τι
µπ�ρ��µε να µαθα�ν�υµε και να πλ�υτ� �υµε τ�υ̋
εαυτ��̋ µα̋ απ� τη συν�ντηση µε �λλ�υ̋
π�λιτισµ��̋.»

UNITED για µια διαπ�λιτισµικ� δρ�ση

«Υπ�ρ!�υν �ρισµ�να στ�δια π�υ �δηγ��ν στην
ενεργ� δι�κριση, τη ��α και ακ�µη την εθν�τικ�
κ�θαρση και τη γεν�κτ�ν�α.

ΚΑΤΗΓ�ΡΙ�Π�ΙΗΣΗ: δηµι�υργ��µε γενικ�τη-
τε̋ και �� �υµε τι̋ εµπειρ�ε̋ µα̋ σε κατηγ�ρ�ε̋ 
�ι �π��ε̋ διευκ�λ�ν�υν τ�ν τρ�π� µα̋ να
!ειρι �µαστε τ�ν κ�σµ� γ�ρω µα̋. Β� �υµε
ετικ�τε̋ και διαιρ��µε τ�υ̋ ανθρ�π�υ̋ και τι̋
�µ�δε̋.

ΣΤΕΡΕ�ΤΥΠΙΕΣ: �ταν �� �υµε ετικ�τε̋ στ�υ̋
ανθρ�π�υ̋, µπα�ν�υµε στ�ν πειρασµ� να
!ρησιµ�π�ι��µε στερε�τυπ�ε̋. :ι στερε�τυπ�ε̋
ε�ναι κρ�σει̋ π�υ �ασ� �νται σε ανεπαρκ�
δεδ�µ�να. Υπ�ρ!�υν θετικ�̋ και αρνητικ�̋
στερε�τυπ�ε̋… αλλ�, ε�ν δηµι�υργ�σ�υµε µια
αρνητικ� στερε�τυπ�α και την �.�ν�υµε, τ�τε
γ�νεται επικ�νδυνη και µπ�ρε� να �δηγ�σει στην…

ΠΡ�ΚΑΤΑΛΗΨΗ: απ�τελ��µενη απ� ιδ�ε̋ π�υ
στηρ� �νται σε σειρ� συγκιν�σεων και ανεπαρκ�ν
γεγ�ν�των. Μια πρ�κατ�ληψη ε�ναι αστ�ρικτη, κι
ωστ�σ� απ�δεκτ� !ωρ�̋ την παραµικρ�
αµ)ισ��τηση. Υπ�ρ!�υν συ!ν� αντιθ�σει̋
«αν�µεσα σ’ εκε�ν�υ̋ και σε µα̋». :ι
πρ�καταλ�ψει̋ µπ�ρ��ν να �δηγ��ν σε ε!θρικ�
συµπερι)�ρ� �ναντι τη̋ συγκεκριµ�νη̋ �µ�δα̋.
Απ� την πρ�κατ�ληψη απ�ρρ��υν �ι ακ�λ�υθε̋
αντιδρ�σει̋:

ΑΠ�ΦΥΓΗ: απ�)ε�γ�υµε την �µ�δα, δεν τη̋
µιλ�µε, δεν θ�λ�υµε να τη συναντ�σ�υµε.

ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑ�ΡΗΣΗ: µιλ�µε αρνητικ� για
την �µ�δα και στην �µ�δα.

∆ΙΑΚΡΙΣΗ: εν� η πρ�κατ�ληψη ε�ναι στ�ση, η
δι�κριση ε�ναι συµπερι)�ρ� π�υ υπ�τιµ� την
�µ�δα, την κακ�µετα!ειρ� εται, την ανταµε��ει
λιγ�τερ� απ� τι̋ �λλε̋, την µπ�ϊκ�τ�ρει αν �!ι την
απ�κλε�ει.

ΒΙΑΙΗ ΚΑΤΑ�ΡΗΣΗ: σαρκ� �ντα̋, εν�!λ�ντα̋,
απειλ�ντα̋, ε.αντλ�ντα̋ � �λ�πτ�ντα̋ την
κληρ�ν�µι� τη̋ �µ�δα̋.

Ε�ΑΛΕΙΨΗ: απ�µ�ν�ν�ντα̋, δι�!ν�ντα̋, σκ�τ�- 
ν�ντα̋, λυντσ�ρ�ντα̋, πρ��α�ν�ντα̋ σε γεν�κτ�-
ν�α � σε εθν�τικ� κ�θαρση.»

CSV Media (UK), «Πρ�̋ την ισ#τητα» 
εγ%ειρ�δι� για τι̋ �µ�δε̋ ν
ων π�υ 

εργ�0�νται σε πρωτ�$�υλ�ε̋ κατ� των
διακρ�σεων στα µ
σα µα0ικ�̋ ενηµ
ρωση̋

«Η µεταν�στευση ε�ναι σταθερ� )αιν�µεν� στην
ανθρ�πινη ιστ�ρ�α, τ� �π��� δηµι�υργε� και
εµπλ�υτ� ει τ�υ̋ π�λιτισµ��̋ µ�λλ�ν, παρ� τ�υ̋
απειλε�.»

Russell King,Πανεπιστ�µι� τ�υ Σ�σε�, 1991

«Στεκ�µαστε σ�µερα σ’ �να κρ�σιµ� σταυρ�δρ�µι,
µπρ�στ� σ’ αυτ� π�υ µπ�ρε� να ε�ναι η αγρι�τερη
µ�!η π�υ δ�θηκε π�τ�. :ι κ�θε ε�δ�υ̋
)�νταµενταλιστικ�̋ πεπ�ιθ�σει̋ �!�υν κατακλ�σει
τ�ν κ�σµ�… : ρατσισµ�̋ ε�ναι ανθρ�πινη
ε)ε�ρεση, σ!ετικ� σ�γ!ρ�νη, η �π��α πιστε�ω �τι
δεν ε�ναι αναπ�)ευκτη.»

Καθηγ�τρια Patricia Williams, �µιλ�τρια, 1997
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ΒIBΛIOΓPAΦIA

Μια συλλ�γ� π�υ δηµ�σιε�θηκε απ� την Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π� πρ�σ)�ρει τ� πλ�ρε̋
κε�µεν� των περισσ�τερων απ� τα πρ�ανα)ερθ�ντα µ�τρα. Η συλλ�γ� αυτ� µε τ�τλ� «Τα
ευρωπαϊκ� #ργανα στην καταπ�λ
µηση τ�υ ρατσισµ��: επιλ�γ� κειµ
νων» διατ�θεται
δωρε�ν απ� τα Γρα)ε�α τη̋ Ευρωπαϊκ�̋ Επιτρ�π�̋ σε κ�θε κρ�τ�̋ µ�λ�̋ � απ� την
Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π�, Γενικ� ∆ιε�θυνση «Απασ!�ληση, εργασιακ�̋ σ!�σει̋ και κ�ινωνικ�̋
υπ�θ�σει̋ – Τεκµηρ�ωση».
Τηλε�µ�ι�τυπ�α: (32-2) 296 23 93
Αριθµ�̋ καταλ�γ�υ: CE-01-96-438-EN/FR/DE-C 

ISBN 92-827-9845-3

∆Hλωση τ�υ Συµ)�υλ.�υ τη̋ ΕυρωπαϊκH̋ Wνωση̋ και των αντιπρ�σKπων των
κυ)ερνHσεων των κρατKν µελKν, π�υ συν1ρ6�νται στ� πλα.σι� τ�υ Συµ)�υλ.�υ τη̋ 16η̋
∆εκεµ)ρ.�υ 1997, σ6ετικI µε τ� σε)ασµ' τη̋ διαM�ρετικ'τητα̋ και την καταπ�λ1µηση
τ�υ ρατσισµ�� και τη̋ Oεν�M�).α̋
ΕΕ C 1 τη̋ 3.1.1998

∆ιακHρυOη τ�υ Συµ)�υλ.�υ τη̋ ΕυρωπαϊκH̋ Wνωση̋ και των αντιπρ�σKπων των
κυ)ερνHσεων των κρατKν µελKν, συνελθ'ντων στ� Συµ)��λι� τη̋ 24η̋ Ν�εµ)ρ.�υ 1997
σ6ετικI µε την καταπ�λ1µηση τ�υ ρατσισµ��, τη̋ Oεν�M�).α̋ και τ�υ αντισηµιτισµ�� στη
νε�λα.α
ΕΕ C 368 τη̋ 5.12.1997

Πρ�̋ νε̋ διαπ�λιτισµικ̋ πρ��πτικ̋
Υπηρεσ�α Επισ�µων Εκδ�σεων των Ευρωπαϊκ�ν Κ�ιν�τ�των
ISBN: 92-828-1339-8

«Ρατσισµ'̋ και Oεν�M�).α στην ΕυρKπη»
Ευρω$αρ#µετρ� 47.1, �ν�ι.η 1997, Γενικ� ∆ιε�θυνση V

Ευρωπαϊκ% σ�ν�ψη �ρθ%̋ πρακτικ%̋ �σ�ν α#�ρ  την πρ�ληψη τ�υ ρατσισµ�� στ�ν τ�π�
εργασ�α̋
Υπηρεσ�α Επισ�µων Εκδ�σεων των Ευρωπαϊκ�ν Κ�ιν�τ�των
ISBN: 92-828-1961-2

Σ61δι� δρIση̋ κατI τ�υ ρατσισµ��
COM(1998) 183 τελικ� τη̋ 25.3.1998

Π�λιτικ�̋ επιλ�γ�̋, σε.�υαλικ�̋ επιλ�γ�̋, τρ�π�ι  ω�̋.
Αρκε� να εκθει�σ�υµε τι̋ ατ�µικ�̋ ελευθερ�ε̋, τ�

αυτε.��σι�!... Εµε�̋ �ι ν��ι, πρ�πει ν’ αλλ�.�υµε τ�ν
κ�σµ�!
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Ευρωπαϊκ� Επιτρ�π�

ΕΓΩ, ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ;!

Λ�υ.εµ���ργ�: Υπηρεσ�α Επισ�µων Εκδ�σεων των Ευρωπαϊκ�ν Κ�ιν�τ�των

1998 — 31 σ. — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-828-4018-2

Η Ευρωπαϊκ� 6νωση πρ�τ�θεται να καταπ�λεµ�σει τι̋ διακρ�σει̋ π�υ στηρ� �νται στ� )�λ�, τη )υλετικ� � εθν�τικ� καταγωγ�, τη
θρησκε�α και τι̋ πεπ�ιθ�σει̋, την αναπηρ�α, την ηλικ�α � τ�ν γενετ�σι� πρ�σανατ�λισµ�. Τ� )υλλ�δι� αυτ�, π�υ απευθ�νεται στ�υ̋
εκπαιδευτικ��̋ και τ�υ̋ ν��υ̋, περιλαµ��νει �ρισµ�να στιγµι�τυπα και !ρ�σιµα ντ�κ�υµ�ντα για να παρ�τρ�νει τ�ν πρ��ληµατισµ� και
τη συ �τηση σ!ετικ� µε τ� ρατσισµ�.
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