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Βρε Ντιεντον'!...
Τι 'παθες; πεσες
απ το κρεβτι;

Εε, ναι, µαµ... Κι πως
'λεγε ο αγαπητς
Μρτιν Λο$θερ Κινγκ:
«...Ε δα 'να νειρο!...»

Η Ευρωπαϊκ νωση προτ θεται να καταπολεµσει
τις διακρ σεις που στηρ ζονται στο φ$λο, τη φυλετικ
 εθνοτικ καταγωγ, τη θρησκε α και τις πεποιθσεις, την αναπηρ α, την ηλικ α  τον γενετσιο προσανατολισµ. Το φυλλδιο αυτ, που απευθ$νεται στους
εκπαιδευτικο$ς και τους ν'ους, περιλαµβνει ορισµ'να
στιγµιτυπα και χρσιµα ντοκουµ'ντα για να παροτρ$νει
τον προβληµατισµ και τη συζτηση σχετικ µε το
ρατσισµ.
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ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Βαρ'θηκα να µε κοροϊδε$ουν επειδ ε µαι
κοντς!

Ναι! Κι εγ βαρ'θηκα να γελνε µαζ µου επειδ
ε µαι χοντρς!
Μιαµ!

Αµ εγ!!... Φτνει πια αυτ η ηλ θια δικριση
επειδ ε µαι µα$ρος!

Το λ'ω και το
φωνζω:
αυτ ε ναι
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ!!

Α µα πια!

Ρατσισµς ανητος και
απαρχαιωµ'νος!...

Μπουρπς!

Κοντς, χοντρς και µα$ρος!... ∆ε σου λ'ω τ ποτα!
∆εν ε ναι πα ξε γ'λασε, µια ζω 'τσι!
Κλαση!

Πω
ρεεεεεεεε!
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ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΥΛ!

Ρε για δες
στυλκι το
τοµο!

Dλα τα ’χει: κασκετκι, µπλο$ζα,
αθλητικ παπο$τσι ... Ε ναι και
µουσικς απ πνω!...

ΧΟΧΟΧΟ! Σαν
πολλ'ς αµερικνικες
ταιν ες δε βλ'πει
ο τ$πος!

Προφανς µουσικς.
«Αυτο » το ’χουν στο α µα
τους, παιδ µου!

χουν την α σθηση του
ρυθµο$ τα παλικρια:
ρ'γκε, µπλουζ, ραπ...

Α
Ι ΝΤ
ΜΠ
Υ
ΤΟ
ΚΛΑΚ

ΧΑΧΑΧΑ!
Dπως οι πργονο
τους οι σκλβοι!...
Τελικ, χρη στους
λευκο$ς δηλαδ!

Μαλκες!...

Hey man!
Dλα
εντξει;

Φα νεσαι 'ξαλλος,
Ντιεντον'... Γιατ τα
πρες στο κραν ο;

Ναι! Ναι!
Ναι!

∆εν το
πιστε$ω...

Τρα µλις µου συν'βη κτι τελε ως
κουφ! Κι εγ που π στευα τι οι
αντιδρσεις αυτο$ του ε δους ε ναι
ξεπερασµ'νες! Σκεφτε τε τι ...

Ρε για δες στυλκι το
τοµο!

Και καλ!
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ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ
Γλυκο$λης ο
καινο$ργιος!...

Ξ'χνα το, Μαρ να... ∆εν ε ναι
για σ'να!

Μπα; Και γιατ τση σιγουρι,
Ντιεντον'; Μπως ε ναι
παντρεµ'νος;

∆εν ε ναι αυτ!
Αλλ γουστρει τ’
αγρια, κατλαβες...
Ε ναι γκ'ι, πς το λ'νε!...

Εµ'να, σκασ λα µου µεγλη! Ο καθ'νας ε ναι
ελε$θερος να κνει ,τι θ'λει. Σκ'ψου µως
ζω κι αυτς. Πρ'πει να κρ$βεται, να
προσποιε ται!...

Πρ'πει συν'χεια να
αισθνεται πνω του
το βλ'µµα των λλων!
Να ’χει και τους
στριµµ'νους που λ'νε:

«Μπλιαχ!
Αυτς εκε ε ναι
πο$στης!...»

Hλλοι θα κοροϊδε$ουν. Θα τον
βλ'πουνε σε στυλ «Κλουβ
µε τις τρελ'ς: «Αχ, καλ'!
Σο$ ’φυγε το ρ µελ,
χρυσ µου!»

Hλλοι θα διαδ δουν
φµες σαν να πρκειται
για αφροδ σιο...

«Αυτς ο τ$πος ε ναι
οµοφυλφιλος, αλλ
κνει θεραπε α!...
Φα νεται...
Μου ε παν τι...»

Προς τι το µ σος κι ο αλληλοσπαραγµς; Πιστε$ω τι το
κορµ του µπορε να το κνει ,τι θ'λει! Τ'λος πντων, εννο
το κορµ της!... Χιχιχ ! Αχ, καλ'!...

Οκ'ι! Οκ'ι!
χω συνηθ σει!
Στενµυαλε!
Βρωµοστρ'ιτ...

Μα χι, σου ορκ ζοµαι τι...
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ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΟΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΙ
Hντε, κουνσου!
Θα χσεις το
τσρτερ για την
πατρ δα σου!

ι! Γκαληµπ'ρα Ταµτο$µ!..
Ντι γκνεις; Γκαλ, γκαλ;...!

Τσσσσς! Dλοι αυτο οι αργσχολοι
νεργοι!... Αν 'ψαχναν πραγµατικ για
δουλει, σ γουρα θα ε χαν βρει!...

Γραφε ο
Ανεργ ας

ρη!
Βροµι

ρ
Γκρρ

Γραφε ο
Ανεργ ας

Κο τα ρε µια γκοµενρα!
Μπρβο θρσος οι
δικο σου!...
Κο$κλα, ε σαι για
'να ποτ;

Την ε δες αυτν εκε ; Θα
µπορο$σε να κνει µια
προσπθεια να προσαρµοστε !...

Κο τα τον χοντρ!...
Του χρειζεται µια δ αιτα,
ε µαµ!;...

Πες το
ψ'µατα!
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ΠΑΛΙΑ ΚΛΙΣΕ
∆ιβασες το πολιτικ πργραµµα αυτο$ του τ$που;
«Αν οι γυνα κες 'µεναν στο σπ τι, θα υπρχε λιγτερη
ανεργ α.» «Να διξουµε τους ξ'νους, 'τσι
θα δηµιουργηθο$ν θ'σεις απασχλησης!»

Πρ'πει να τα ξεκνουµε µια και καλ λα αυτ τα παλι
κλισ'!... Πρ'πει να αφυπν σουµε τις συνειδσεις,
ν’ αλλξουµε τις νοοτροπ ες!

Πς µπορε να ξεστοµ ζει τ'τοιες χοντρδες;
Και το πιο απ στευτο ε ναι τι µερικο τσιµπνε και
ψηφ ζουν το κµµα του!!

∆εν θα διδαχτο$µε λοιπν ποτ' απ την ιστορ α!...
Dλες αυτ'ς οι µχες, λοι αυτο οι αγνες για να
καταλξουµ σ’ αυτ'ς τις ηλ θιες κοινοτοπ ες!
∆εν ε ναι θλιβερ;...

Ε$κολο
ε ναι;!

Αλθεια, ε δες τον καινο$ργιο προϊστµενο;
Λ'νε τι ε ναι συµπαθ'στατη...

ΓΥΝΑΙΚΑ
ΕΙΝΑΙ;!;
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Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΛΕΥΚΑ
ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΧΕΞ 2 ΣΕ 1
ΕΓΩ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΖΩ ΜΕ ΠΑΣΤΡΑΞ, ΚΑΙ ΤΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΟΥ ΛΑΜΠΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΣΤΡΑ

Τρα ξ'ρω τι δεν λ'ω τ ποτα καινο$ργιο, αλλ, ειλικριν,
αυτο οι διαφηµιστ'ς καµι φορ το παρακνουν!
τα µου τρει
η γ
ας ®
ΥΥ
κ σκ
ΥΥΥ
Υ
Υ
ΟΥ
ΜΙΑ

Ε δες αυτν τον φτιαχτ κσµο που δεν υπρχουν ο$τε
σκηµοι, ο$τε χοντρο , ο$τε µα$ροι, ο$τε Αλβανο ;!... Kλιος
κι ευτυχ α, πο$ κολλει αυτ, µου λες;
να σωρ απλοϊκ'ς εικνες, γεµτες στερετυπα
που στο τ'λος διαποτ ζουν τους τηλεθεατ'ς!...
Υποσυνε δητα, θ'λω να πω ...
ΓΙΑ
Σ ΜΕ ΛΕΣΕΞ
ΤΟ ’ΠΛΥΝΕ
;
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

!
ΟΣ
ΣΕΣ ΡΩΤ
ΟΙΑ Ο Π
ΞΕΝ Ι ΚΑΙ
ΜΑ
, ΕΙ
ΪΚΕ
Α
Ν

ΑΟΥ !
ΟΥΑΑΑ

Πα ζουν πραγµατικ µε τα πρωτγονα 'νστικτα του
ατµου!... Με το πρσχηµα του χιο$µορ, ε µαι σ γουρος
τι σο µας βοµβαρδ ζουν µε κλισ' τσο πιο πολ$
δυσκολευµαστε να αντιµετωπ σουµε την
πραγµατικτητα!... Στην αληθιν ζω βρ'χει, υπρχουν
Αλβανο , χοντρο , κακο ! ∆ε νοµ ζεις;
Εµ
β'βαια!
για

Ι
Α ΨΙΨ
ΑΡΩΜ την κοµψ
κα
τη γυνα

Η Κρλα Σιφερ στα! Μµµ!
Κουκλρα! Τετρξανθη!...

Κι εγκ π νω
γκλουγκλουγκλου
λα πως
πντα Κολο-Κ
τς
Αµερικ! Μου
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«ΕΙ∆Α ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ»
Μου τη σπει αυτ εκε !... Η εµφνισ της
µ’ ενοχλε ! Το χρµα της επιδερµ δας της
µ’ ενοχλε ! ∆εν καταλαβα νω τη γλσσα της!...

ΓΚ
Ν
Ϊ
Ο
ΜΠ

Γκρρρ!

Μα!;... Τι συµβα νει; χω την εντ$πωση τι ξαφνικ
βλ'πω ξεκθαρα! Γιατ ε µαι τσο ρατσιστς; Επειδ ...
επειδ φοβµαι, γι’ αυτ!!... Τι κουτς που ε µαι!

Τι πιο ωρα ο απ τις
αναµε ξεις και τις επιµειξ ες
τελικ;

Τ'ρµα πια αυτ! Καληµ'ρα κ$ριε Μοχµεντ! Πς πει το
µαγαζ ; Και τα παιδι, καλ; Αχ! Τι ευτυχ α να ζεις αρµονικ
µε λον τον κσµο!... Τι χαρ να αναπν'εις, να περπατς
χωρ ς να φοβσαι τον λλον, τον ξ'νο!...

Βρε Ντιεντον'!... Τι 'παθες;
πεσες απ το κρεβτι;

Εε, ναι, µαµ ...
Κι πως 'λεγε ο αγαπητς
Μρτιν Λο$θερ Κινγκ:
«...Ε δα 'να νειρο!...»
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ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΛΟΓΙΑ

Τι χαριτωµ'να που
ε ναι!.. Σο$ ’ρχεται να
τα φας σ’ αυτν την
ηλικ α!...

∆ε θα ’πρεπε να
µεγαλνουν!
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Ο ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ
Μαµ, θα θελα να σου γνωρ σω τον
αρραβωνιαστικ µου. Αλλ πρ'πει να σε
προειδοποισω, ε ναι ...

Dχι β'βαια, µα τι κθεσαι και
λες; Kθελα να σου πω τι…

Ε, πψε πια! Hσε µε να µιλσω!...
Kθελα απλς να πω τι ε ναι...

Ε ναι Hραβας, ττε!;
Ωχ δυστυχ α µου!...
Ε ναι Hραβας!!;

Μα3ρος; Μη µου πεις τι
ο αρραβωνιαστικς σου
εναι µα3ρος!!... Ε;!
Φραντζσκα!;...

Υπ'φερε απ το ρατσισµ
ταν 'φτασε εδ, και τρα,
να που αυτ...

Τι λοιπν;

Ε ναι ανπηρος;
Hνεργος; Αυτ
ε ναι;! Ε ναι
ανπηρος, νεργος
και Hραβας!!;

...χορτοφγος!

Κυρ α
...

Θε' µου!
Τι θρησκε α ε ναι
πλι αυτ;!
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∆ΙΑΙΤΑ!
Βρε συ, σαν κπως
χοντρς δεν ε σαι;!

ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΚΙΛΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ...

Βρε συ, µπας κι 'χεις
AIDS;!
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ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Απ δω ο Αντνης, ο ξδερφς µου. Μη φοβστε, ε ναι
λ γο ... εεε... διαφορετικς αλλ συµπαθ'στατος!

Dσο και να το
περιµ'νεις, πντα
ξαφνιζεσαι!
Προπαντς
φυσικτης!

Σ’αυτ'ς τις
περιπτσεις,
προπαντς να µη
δε ξουµε την
αµηχαν α µας!...

Σκ'φτηκα
τι θα
µπορο$σαµε
να πµε
σινεµ!

Τι θα λ'γατε για καν'να αγγλικ εργκι... Κτι απλ που να
µιλει για την καθηµεριντητα, τη ζω ...
Και δεν πµε
καλ$τερα να δο$µε
καµι αµερικνικη
εργρα δρσης;

Το «DESTRUCTOR IV»,
ας πο$µε!...

ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ! Ας προυµε µια απφαση! Γιατ χι καµι
παλι ασπρµαυρη ταιν α; Που να µην ε ναι
µεταγλωττισµ'νη!... Πα ζουν αυτ το φοβερ 'ργο µε τον
Τνι Κ'ρτις και τη Μ'ριλιν Μονρε! Να δεις, πς το λ'νε;...

Γεια σου, Αντνη!
Εγ ε µαι ο
Ντιεντον' ...

Γεια σου!
Με λ'νε
Φραντζ'σκα!

∆εν ε ναι σ γουρο
τι θ’ αρ'σει στον
Αντνη!

Σινεµ; Ε ναι τρελς!
Θα την κνει ο
ξδερφος!
Ναι
αµ',
καλ
ιδ'α!

Γιατ χι;

Γεια!

Να, εδ 'χω το
πργραµµα!...
.
Σινεµ

Καλ, 'χει σαλ'ψει ο
Φτης! Εδ χρειαζµαστε
µια ταιν α χωρ ς πολλ'ς
πολλ'ς δυσκολ ες, αλλις
πει, θα χαζε$ει ο λλος!

Μια ταιν α χωρ ς
διαλγους για να
µπορε να παρακολουθε
ο καηµ'νος
ο Αντνης!...

Some like it hot! Μερικο το προτιµο$ν καυτ.
Μπ λι Ουιλντερ, 1953!
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ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
’Μ'ρα κυρ α!
Εκε νο το
δωµτιο ...

Εεε ... Νοικιστηκε!
Νοικιστηκε!

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

∆ωµτιο

∆εν 'χω τ ποτα µε τους µα$ρους (Hλλωστε,
λατρε$ω τον ντι Μ'ρφι!) Αλλ και να τους
βλω µες το σπ τι µου, χι ευχαριστ,
δεν θα πρω!...

τσι,
ψιψ να;!
Μιου;

Καληµ'ρα, κυρ α! Ε δαµε το ενοικιαστριο!... Απ ’δω ο πατ'ρας µου
και η αδερφο$λα µου η Φατ µα...
Καληµ'ρα µαντµ...

Λυ... Λυπµαι!...
Αλλ δυστυχς
µλις νοικιστηκε!...
Εεε... Χεχ'!

Χριστο$λη
µου,
Hραβες!...

Αλθεια, θα σας
πε ραζε ν ’ρχονται οι
φ λοι µου να µε
βλ'πουν;

Μα τι ε ν’ αυτ που λ'τε;
Μπορε τε να δ'χεστε
ποιον θ'λετε, νεαρ'!...
Ευγενς,
καθαρς και
καλοαναθρεµµ'νος! κανα
τη σωστ
επιλογ.

Και τελικ, λ γο
αργτερα ...

Ορ στε ... Μια
υπογραφ κι
'τοιµο το
συµφωνητικ.

∆ξα τω Θε! Μ’ 'να
παλικαρκι απ τα µ'ρη
µας! ∆εν ε µαι ρατσ στρια,
αλλ στην ηλικ α µου,
καταλαβα νετε ...
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ΤΑΞΙ∆ΙΑΡΗ∆ΕΣ
Hκου αυτ το κοµµτι, Φραντζ'σκα!...
Τι νοσταλγ α! Τι πο ηση!... Και συνµα 'χει
ρυθµ και πση εν'ργεια! Λατρεεεεεεε$ω την
τσιγγνικη µουσικ!

Τελικ, οι τσιγγνοι ε ναι οι µνοι αληθινο
ταξιδευτ'ς! Το ταξ δι µετρει, χι ο σκοπς του
ταξιδιο$! Latcho drom, πως λ'νε!...

Ε σαι τυχερ ... Εσ$ που σ’ αρ'σουν τσο τα τσιγγνικα
τραγο$δια, σε λ γο θα µπορε ς να τ’ ακο$ς ζωνταν.
Εγκαταστθηκαν (εκε που τους αφσανε, βλ'πεις!) σε µια
αλνα κοντ στο σο$περ µρκετ, καµι πεντακοσαρι
µ'τρα απ το σπ τι σου!...

Τι λ'γαµε;
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Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
Dταν ο κ$ριος Ξενοφοβ δης βολτρει στη γειτονι του, γκρινιζει, αναθεµατ ζει λους αυτο$ς που, κατ τη γνµη του,
του χαλνε το τοπ ο. Αισθνεται τι τον προσβλλουν κατ κποιο περ εργο τρπο κι αυτ τον εκνευρ ζει ...

Απ στευτο!
∆εν ε µαστε
πια στη χρα
µας! Ορ στε
χλια!

Ακο$νε
τη µουσικ τους στη
διαπασν! χουν
τα µαγαζι τους,
ντ$νονται πως στη
χρα τους!...

Ε ναι θορυβδεις,
ακατστατοι!...
Πο$ βαδ ζοµε
πλ'ον;

... κι ταν ο κ$ριος Ξενοφοβ δης κνει τουρισµ, τα βλ'πει πολ$ διαφορετικ τα πργµατα.
Ε ναι ξ'νοιαστος, χαλαρς... Dλα σα τον ενοχλο$ν καθηµεριν µοιζουν ξαφνικ αλλιτικα, εξωτικ.
Ο κ$ριος Ξενοφοβ δης ε ναι σε διακοπ'ς.

Αααχ! Αυτ η
παραδοσιακ µουσικ!
Τι δ$ναµη! Σου σκ ζει
την καρδι!

Η γοητε α που
'χουν αυτ τα
παλι σοκκια!...

Dλες αυτ'ς οι
φορεσι'ς, λ’
αυτ τα χρµατα,
οι µυρωδι'ς!... Σε
µεθο$ν!
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ΑΝΑΤΟΛΗ, ∆ΥΣΗ
Υ
ΤΟ
ΣΗ Σ ΤΟΥ
Ω
ΠΤ ΧΟΥ ΟΥ!
Ι
ΤΕ ΟΛΙΝ
Ρ
ΒΕ

Ανατο
λ

∆$ση

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
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ΛΑΪΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Τα παλι στερετυπα κρατνε γερ! Λ'νε τι οι Ιταλο
ε ναι τεµπ'ληδες και καµκια, οι Σκοτσ'ζοι τσιγκο$νηδες,
οι µα$ροι ε ναι µεγλα παιδι...

να σωρ σαχλαµρες που εξακολουθο$ν να διαδ δονται:
οι Γερµανο π νουν λοι µπ ρα και φορνε δερµτινα βρακι,
οι λληνες φορνε φουσταν'λες, οι Hραβες ε ναι αλτες...

Α, λα κι λα! ∆εν ε ναι στερετυπο αυτ!
Για τους Hραβες ε ναι η αλθεια!
τσι δεν
ε ναι
Λουκο$µ;

Π
ΓΚΟΥ

Τον ε δατε αυτν; ... Τι τανε τρα; Το$ρκος; Hραβας;
Μαροκινς; Τρ'χα γ$ρευε µ’ λους αυτο$ς!...

Εγ λ'ω τι θα ’πρεπε να κνουν µια προσπθεια να ενταχθο$ν,
δε νοµ ζετε; Εν πση περιπτσει, καλ' µου κ$ριε, 'να ε ναι σ γουρο:
οι νθρωποι αυτο δεν ε ναι σαν εσς  σαν εµ'να!...

Κι εγ που ε µαι ο γιος αυτο$ του Hραβα,
µπορ να σας πω τι λοι πρ'πει να κνουν
προσπθειες, καλ' µου κ$ριε!!
Hρπα
την!
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ΤΟ ΡΑΣΟ ∆ΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ
ΧΑΧΑ! Για κοιτξτε αυτν τον
κουρελ! Hλλος 'νας που ντ$νεται
σαν σκιχτρο!...

Τσσς! Κι $στερα σου
λ'νε για την αγν
ψυχ των παιδιν!

Τι 'γινε, αγρι µου, στο
σκουπιδοτενεκ' τα βρκες και
τα φρεσες;

Φα νεται, παιδ µου, τι ε ναι απ
µεγλο µδιστρο!...
Τι στυλ! Τι κοµψτης!

Φτην και σικτο!
Και εξα σιου
γο$στου!...

ΣΝΟΜΠΑΡΙΕΣ!

ΑΡΦ
ΑΡΦ

ρη!
Ψειρι

φα
Παλιο οι!
'ν
ντασµ

τη!
Χωρι

δι!
Στριµ
µ$Ψηλο
!
ε
δ
τη ς

Οι καταστρεπτικ'ς
συν'πειες
της διαφµισης!

ρ!
αδε
χ
α
Βλ

Αο
οι!
ουτ
λ
π
Νε
τζ
ουρ ε!
π
Μ λαχ
β

ΑΡΚΕΤΑ! Φτνει πια! Φ'ρεστε
στ’ αλθεια σαν... σαν µεγλοι!! Στοπ!
Εξηγηθε τε αντ να βαρτε ο 'νας τον
λλον!

Ε να, Αυτς φτα ει για λα!... Γιατ ε ναι ...
εεεε... διαφορετικς!... Να, αυτς!...
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ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠ
Αν οι νθρωποι καταλβαιναν τι η πλη ε ναι 'να
σταυροδρµι που ανακατε$ονται οι εθντητες, οι θρησκε ες,
τα κοινωνικ στρµατα, δεν θα κατηγορο$σε ο 'νας τον λλον
µε το παραµικρ πρβληµα!...

Τι βλακε α! Και να σκεφτε κανε ς τι αρκε µια τση
δα προσπθεια για να γ νει η ζω στην κοινων α µας
τσο πιο ευχριστη!...
λα ντε!...

Σ γουρα!

Με το να περιθωριοποιο$µε ορισµ'να τοµα, φτιχνουµε
γκ'το που δηµιουργο$ν 'νταση και οδηγο$ν αναπφευκτα
σε φασαρ ες!... Χωρ ς να ε µαστε υπερβολικ ιδεαλιστ'ς, ας
ελπ σουµε τι µια µ'ρα θα τελεισουµε µε τον αποκλεισµ
και την απρριψη κθε ε δους!...

Αποκλε ουµε τους ξ'νους, τους ανπηρους, τους γ'ρους,
τους αν'ργους, τους κοκκινοµλληδες, τους χοντρο$ς, τους
αρρστους, τους τσιγγνους, κλπ.... µνο και µνο γιατ
ε ναι διαφορετικο . Κατ βθος, ο νθρωπος ε ναι
πραγµατικ ανητος...

Ναι!

∆εν αποµοννει µνο ο νθρωπος αλλ και τα ζα! ∆εν
ε δατε το «Ασχηµπαπο»; Αυτ η ιστορ α λ'ει για 'να παπκι
που το απορρ πτουν οι δικο του!... Χαχ! Τελικ, σως το
καλ$τερο ε ναι να γελει κανε ς µ’ αυτ. 'τσι δεν ε ναι;!

Σνιφ!

Σνουφ!
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ρατσιστς;! Φυσικ λοι ε ναι λ γο!... Ακµη κι αυτο
που δεν τ’ οµολογο$ν ο$τε στον εαυτ τους! Ας µην
κρυβµαστε π σω απ το δχτυλ µας!...

Ποπ! Dχι κι 'τσι! Στην αυγ του 21ου αινα, ε ναι
παραλογισµς, σφλµα... Ο κσµος ε ναι 'να µε γµα!

Ρατσιστς;! Τι πει να πει; Dλα και τ ποτα!...
Γιατ στις διαφηµ σεις πντα η ξανθι διαλ'γει
το σωστ προϊν; Ε!;...

Ποτ' δε θα µιλσουµε αρκετ για το ρλο των µ'σων
µαζικς ενηµ'ρωσης στη διδοση των λανθασµ'νων ιδεν.
Γιατ στις ειδσεις δεν µιλο$ν ποτ' για τους ξ'νους παρ
µνον ταν υπρχει πρβληµα; Με το λ'γε λ'γε, γ νεται
σ$γχυση στο τ'λος: ξ'νος = πρβληµα.

Dταν ορισµ'νοι κνουν προσπθειες, λλοι ρ χνουν λδι στη
φωτι! ∆ιαδ δουν το µ σος, το ρατσισµ κθε ε δους,
ξεχνντας τα διδγµατα της ιστορ ας!!

Πολιτικ'ς επιλογ'ς, σεξουαλικ'ς επιλογ'ς, τρποι ζως.
Αρκε να εκθεισουµε τις ατοµικ'ς ελευθερ ες, το
αυτεξο$σιο!... Εµε ς οι ν'οι, πρ'πει ν’ αλλξουµε τον κσµο!

Θ'λει δουλει!
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Σ

µφωνα µε

ρευνα που πραγµατοποιθηκε στο

ρευνας δεχνουν τον πολπλοκο χαρακτρα του

πλασιο της Ευρωπαϊκς νωσης την νοιξη του

ρατσιστικο φαινοµ νου. Τα συναισθµατα ρατσισµο

1997, ο ρατσισµ#ς και η ξενοφοβα φθνουν σε

συνυπρχουν µε ισχυρ# δ σιµο µε το δηµοκρατικ#

ανησυχητικ# εππεδο στα κρτη µ λη: σχεδ#ν ποσοστ#

σστηµα και µε το σεβασµ# των θεµελιωδ*ν ελευθερι*ν

33% των ατ#µων που ρωτθηκαν δηλ*νουν ανοικτ

και δικαιωµτων. Η πλειοψηφα των ερωτηθ ντων

«αρκετ ρατσιστ ς»  «πολ ρατσιστ ς».

θεωρε

#τι

αντιµετ*πιση

η

κοινωνα
και

να

οφελει

δνει

σα

να

χει

ενιαα

δικαι*µατα

σε

.σοι δηλ*νουν ρατσιστ ς εναι λιγ#τερο ικανοποιηµ νοι

#λους τους πολτες της, συµπεριλαµβανοµ νων των

#σον αφορ την προσωπικ τους κατσταση, απ#

µεταναστ*ν και αυτ*ν που ανκουν σε µειονοτικ ς

λλους. Φοβονται την ανεργα, τρ µουν το µ λλον

οµδες.

και δεν

χουν εµπιστοσνη στην ορθ λειτουργα

των θεσµ*ν και στην πολιτικ τξη της χ*ρας

Οι γν*µες διστανται στην ερ*τηση εν #λα τα µ λη

τους. Εξλλου, σε µεγλο ποσοστ# επιδοκιµζουν

των µειονοττων πρ πει να απολαουν αυτ*ν των

τα αρνητικ στερε#τυπα που χαρακτηρζουν τους

δικαιωµτων σε κθε περσταση. Πολλο συµφωνον για

µετανστες και τις µειον#τητες.

τον περιορισµ# των δικαιωµτων σε #σους θεωρονται
#τι αποτελον µ λη «προβληµατικ*ν» οµδων, δηλαδ

Μεγλος αριθµ#ς των ατ#µων που δηλ*νουν ρατσιστ ς

στους παρνοµους µετανστες στην Ευρωπαϊκ νωση,

εναι στην πραγµατικ#τητα ξεν#φοβοι: οι «µειον#τητες»

στα εγκληµατικ στοιχεα και στους αν ργους.

που προκαλον ρατσιστικ συναισθµατα σε κθε χ*ρα
ποικλλουν σε συνρτηση µε την αποικιοκρατικ και

Οι ερωτηθ ντες θεωρον #τι τα ευρωπαϊκ #ργανα θα

µεταναστευτικ ιστορα της εν λ#γω χ*ρας και µε την

πρ πει να διαδραµατζουν σηµαντικ#τερο ρ#λο στην

πρ#σφατη αξηση προσφγων. Τα αποτελ σµατα της

καταπολ µηση του ρατσισµο.

ΒAΘMOΣ EK∆HΛΩMENOY PATΣIΣMOY

(KATANOMH ANA XΩPA) ΣE ΠOΣOΣTO, EΞAIPOYMENΩN OΣΩN ∆EN AΠANTHΣAN
Ερτηση: «Ορισµ νοι θεωρον τι δεν εναι
καθλου ρατσιστ ς. λλοι τι εναι πολ
ρατσιστ ς. Κοιτ ξτε αυτν το χ ρτη και
δστε τον αριθµ που εκφρ ζει τα δικ σας
συναισθ%µατα, σχετικ . Ε ν αισθ νεστε τι
δεν εστε καθλου ρατσιστ%ς, βαθµολογ%στε
µε 1. Ε ν αισθ νεστε πολ ρατσιστ%ς,
βαθµολογ%στε µε 10. Οι βαθµολογες που
περιλαµβ νονται απ το 1 µ χρι το 10
δεχνουν σε ποιο βαθµ πλησι ζετε τη µα
% την λλη πλευρ .»
Για το γραφικ αυτ, λ%φθηκε υπψη η
κατηγορα «καθλου ρατσιστ%ς» (1 στην
κλµακα) και γιναν και οι ακλουθες
οµαδοποι%σεις:
«λγο ρατσιστ%ς» (2 και 3)
«αρκετ ρατσιστ%ς» (4 ως 6) και
«ρατσιστ%ς» (7 ως 10)
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Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1977
Κοιν δλωση για τα θεµελιδη δικαιµατα που
υπογρφηκε απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβο$λιο, το
Συµβο$λιο και την Επιτροπ.

1986
Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο$λιο εγκρ νει την πρτη
'κθεση της επιτροπς 'ρευνας για την νοδο του
φασισµο$ και του ρατσισµο$ στην Ευρπη.
Το Συµβο$λιο, το Ευρωπαϊκ Κοινοβο$λιο και η
Επιτροπ εγκρ νουν κοιν δλωση κατ του
ρατσισµο$ και της ξενοφοβ ας.

1989
Ο κοινωνικς χρτης για τα θεµελιδη κοινωνικ
δικαιµατα των εργαζοµ'νων αναφ'ρει τη
σηµασ α της καταπολ'µησης των κθε µορφς
διακρ σεων, ιδ ως σων στηρ ζονται στο φ$λο, το
χρµα, τη φυλ, τις απψεις και τις πεποιθσεις.

1990
Το Ευρωπαϊκ Συµβο$λιο εκδ δει, στη σ$νοδο
κορυφς του ∆ουβλ νου, ψφισµα σχετικ µε την
καταπολ'µηση του ρατσισµο$ και της ξενοφοβ ας.

Το Ευρωπαϊκ Συµβο$λιο εκδ δει, στη σ$νοδο
κορυφς του Εδιµβο$ργου, τρ το ψφισµα κατ
του ρατσισµο$ για να ληφθο$ν αν την Ευρπη
«δραστικ και αποτελεσµατικ µ'τρα µε στχο τον
'λεγχο του φαινοµ'νου τσο µ'σω της εκπα δευσης
σο και µ'σω της νοµοθεσ ας».

1993
Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο$λιο εκδ δει διφορα
ψηφ σµατα για το ρατσισµ και την ξενοφοβ α
καθς και τους κινδ$νους β ας απ την κρα
δεξι.
Το Ευρωπαϊκ Συµβο$λιο εκδ δει τ'ταρτη δλωση,
στη σ$νοδο κουρφς της Κοπεγχγης, µε την οπο α
καταδικζει το ρατσισµ και την ξενοφοβ α.
∆ηλνει τι «αποφσισε να εντε νει τις
προσπθει'ς του για τον προσδιορισµ και τον
εντοπισµ των αιτ ων του ρατσισµο$» και
αναλαµβνει τη δ'σµευση να «καταβλλει κθε
δυνατ προσπθεια για να προστατε$σει τους
µετανστες, πρσφυγες και λλους απ τις
εκδηλσεις ρατσισµο$ και µισαλλοδοξ ας».

1994

1992

Μετ απ γαλλο-γερµανικ πρωτοβουλ α, το
Ευρωπαϊκ Συµβο$λιο αποφσισε, κατ τη
σ$νοδο κορυφς της Κ'ρκυρας, τη σ$σταση
συµβουλευτικς επιτροπς για το ρατσισµ και
την ξενοφοβ α αρµδια για τη διατ$πωση
πρακτικν συστσεων υπ'ρ της ανοχς και
της κατανησης. ∆'χθηκε να αναπτ$ξει, σε
ευρωπαϊκ επ πεδο, συνολικ στρατηγικ µε
στχο την καταπολ'µηση του ρατσισµο$. Το
1994 επ σης, κατ τη σ$νοδο κορυφς του
σσεν, το Ευρωπαϊκ Συµβο$λιο ζτησε απ
την Επιτροπ «να εµβαθ$νει τις τρ'χουσες
εργασ ες» στους τοµε ς της εκπα δευσης και
της κατρτισης, της πληροφορ ας, των µ'σων
µαζικς ενηµ'ρωσης, της αστυνοµ ας και της
δικαιοσ$νης.

Η Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ εκδ δει
ψφισµα για το ρατσισµ, την ξενοφοβ α και τη
θρησκευτικ µισαλλοδοξ α.

Στο Λευκ Βιβλ ο της για την κοινωνικ πολιτικ,
η Επιτροπ ανγγειλε την πρθεσ της «να
επιµε νει για να περιληφθο$ν στη Συνθκη ειδικ'ς

Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο$λιο εγκρ νει τη δε$τερη
'κθεση της επιτροπς 'ρευνας η οπο α καλε σε
εν σχυση της δρσης που διεξγεται σε ευρωπαϊκ
επ πεδο.

1991
Το Ευρωπαϊκ Συµβο$λιο εκδ δει ψφισµα, στη
σ$νοδο κορυφς του Μαστριχτ, υποσχµενο
να ενεργσει «σαφς και ξεκθαρα» για να
εµποδ σει την νοδο του ρατσισµο$ και της
ξενοφοβ ας.
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εξουσ ες σον αφορ την καταπολ'µηση των
φυλετικν διακρ σεων».
Σε ανακο νωση της Ευρωπαϊκς Επιτροπς για
την πολιτικ µετανστευσης και παροχς
ασ$λου, αφιερνεται το τελευτα ο κεφλαιο
στην καταπολ'µηση των φυλετικν διακρ σεων
και των προβληµτων που συνδ'ονται µε το
ρατσισµ και την ξενοφοβ α.
Το ψφισµα του Ευρωπαϊκο$ Κοινοβουλ ου για το
ρατσισµ και την ξενοφοβ α κνει 'κκληση για
ευρωπαϊκ οδηγ α προοριζµενη να ενισχ$σει τις
ισχ$ουσες διατξεις στη νοµοθεσ α των κρατν
µελν.

1995
Η συµβουλευτικ επιτροπ υποβλλει στο
Ευρωπαϊκ Συµβο$λιο που συνλθε στις Κννες
την τελικ 'κθεσ της που περι'χει µεγλο αριθµ
συστσεων για δρση. Το Ευρωπαϊκ Συµβο$λιο
ζητ απ τη συµβουλευτικ επιτροπ να
παρατε νει, σε συνεργασ α µε το Συµβο$λιο
της Ευρπης, την εργασ α µελ'της σκοπιµτητας
που αφορ ευρωπαϊκ κ'ντρο παρακολο$θησης
των φαινοµ'νων ρατσισµο$ και ξενοφοβ ας.
∆$ο ψηφ σµατα του Ευρωπαϊκο$ Κοινοβουλ ου
για το ρατσισµ, την ξενοφοβ α και τον
αντισηµιτισµ επιµ'νουν τι πρ'πει να ληφθο$ν
µ'τρα για την προστασ α της ιστητας των
ευκαιριν στην απασχληση ανεξρτητα απ
ηλικ α, φυλ, φ$λο, αναπηρ α  πεπο θηση.
Το Συµβο$λιο «Κοινωνικ'ς Υποθ'σεις» και το
Συµβο$λιο «Εκπα δευση» εκδ δουν ψηφ σµατα για
την καταπολ'µηση του ρατσισµο$ στην εργασ α
και στα εκπαιδευτικ συστµατα.
Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ υποβλλει πρταση στο
Συµβο$λιο για το χαρακτηρισµ του 1997 ως
ευρωπαϊκο$ 'τους κατ του ρατσισµο$. Η
Επιτροπ τον ζει τον ειδικ ρλο που µπορε να
διαδραµατ σει το 'τος αυτ σε συµπλρωµα µε τις
εθνικ'ς εν'ργειες. Οι κυριτεροι τοµε ς που
προσδιορ στηκαν ε ναι: η προθηση της 'νταξης
και το νοιγµα του δρµου για την 'νταξη, η
προθηση της ιστητας των ευκαιριν και της
µε ωσης των διακρ σεων, η ευαισθητοπο ηση της
κοινς γνµης και η καταπολ'µηση των
προκαταλψεων, η πρληψη κθε ρατσιστικς
συµπεριφορς και κθε µορφς β ας, η επ βλεψη
και η επιβολ κυρσεων στα ρατσιστικ
εγκλµατα, η διεθνς συνεργασ α, η εν σχυση των
αντιρατσιστικν νοµοθετικν διατξεων και σε
ευρωπαϊκ επ πεδο.
Η σ$νοδος κορυφς του κοινωνικο$ διαλγου
των εκπροσπων των εργοδοτν και των
συνδικαλιστν εκδ δει κοιν δλωση µε στχο την
πρληψη των φυλετικν διακρ σεων και της
ξενοφοβ ας και την προθηση της
σης
µεταχε ρισης στον τπο εργασ ας.

1996
Το Ευρωπαϊκ Κοινοβο$λιο, η Οικονοµικ
και Κοινωνικ Επιτροπ και η Επιτροπ
των Περιφερειν υποστηρ ζουν την πρταση
ανακρυξης ευρωπαϊκο$ 'τους το 1997.
Η συµβουλευτικ επιτροπ ολοκληρνει τη µελ'τη
σκοπιµτητας. Το Ευρωπαϊκ Συµβο$λιο ζητε απ
την Επιτροπ να συνεχ σει το 'ργο της 'ως
του δηµιουργηθε το Ευρωπαϊκ Κ'ντρο
Παρακολο$θησης των φαινοµ'νων ρατσισµο$ και
ξενοφοβ ας. Επ σης δ νει πρσινο φως για το
ευρωπαϊκ 'τος.

1997
Τα κρτη µ'λη και το Ευρωπαϊκ Κοινοβο$λιο
συµφωνο$ν για την εγκατσταση του Ευρωπαϊκο$
Κ'ντρου στη Βι'ννη. Ο ρλος του θα ε ναι διπλς:
καταχρηση και αξιολγηση των φαινοµ'νων
ρατσισµο$ και ξενοφοβ ας και ανλυση των αιτ ων
τους µε παρλληλη διατ$πωση συγκεκριµ'νων
προτσεων και τακτικς για την καταπολ'µησ
τους.
Οι αρχηγο κρατν και κυβερνσεων εντσσουν
την υπερσπιση των δικαιωµτων του ανθρπου
και των θεµελιωδν ελευθεριν στη ν'α Συνθκη
της Ευρωπαϊκς νωσης που υπογρφηκε στη
σ$νοδο κορυφς του Hµστερνταµ.

1998
Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ υποβλλει συνολικ
σχ'διο δρσης για την καταπολ'µηση του
ρατσισµο$.

Θ'λει δουλει!
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Η ΣYNΘHKH TOY AMΣTEPNTAM
KAI OI ∆IEΘNEIΣ ΣYNΘHKEΣ
Η Συνθ κη του Mµστερνταµ
ΚεφKλαιο 1

Γενικ ς αρχ ς που αποτελον το υπβαθρο
της 7νωσης
«Η νωση βασ ζεται στις αρχ'ς της ελευθερ ας, της
δηµοκρατ ας, του σεβασµο$ των δικαιωµτων του
ανθρπου και των θεµελιωδν ελευθεριν, καθς
και του κρτους δικα ου», που ε ναι κοιν για λα
τα κρτη µ'λη.
Η νωση θα σεβαστε αυτ τα θεµελιδη
δικαιµατα πως κατοχυρνονται απ την
ευρωπαϊκ σ$µβαση για την προστασ α των
δικαιωµτων του ανθρπου και των θεµελιωδν
ελευθεριν, που υπογρφηκε στη Ρµη στις 4
Νοεµβρ ου 1950, και πως προκ$πτουν απ τις
κοιν'ς συνταγµατικ'ς παραδσεις των κρατν
µελν, ως γενικ'ς αρχ'ς του κοινοτικο$ δικα ου.
Η νωση θα σεβαστε την εθνικ ταυττητα των
κρατν µελν.
Η νωση θα αποκτσει τα µ'σα που απαιτο$νται
για την επ τευξη των στχων της και για την
επιτυχ εφαρµογ των πολιτικν της.
Κατ ργηση των διακρσεων, ρθρο 6α
Με την επιφ$λαξη των λλων διατξεων της
Συνθκης, και εντς των ορ ων των αρµοδιοττων
που παρ'χει αυτ στην Κοιντητα, το Συµβο$λιο,
αποφασ ζοντας οµφωνα, µετ απ πρταση της
Επιτροπς και διαβο$λευση µε το Ευρωπαϊκ
Κοινοβο$λιο, θα µπορε να αναλβει κατλληλη

δρση για την καταπολ'µηση των διακρ σεων λγω
φ$λου, φυλετικς  εθνοτικς καταγωγς,
θρησκε ας  πεποιθσεων, αναπηρ ας, ηλικ ας
 γενετσιου προσανατολισµο$».
Η ευρωπαϊκ% σµβαση για την προστασα των
δικαιωµ των του ανθρπου και των θεµελιωδν
ελευθεριν, 1950, ρθρο 14
Η απλαυση των δικαιωµτων και ελευθεριν που
περιλαµβνονται στην παρο$σα σ$µβαση θα
κατοχυρνεται χωρ ς δικριση λγω φ$λου,
φυλς, χρµατος, γλσσας, καταγωγς, θρησκε ας,
πολιτικν  λλων πεποιθσεων, εθνοτικς 
κοινωνικς καταγωγς, συµµετοχς σε εθνικ
µειοντητα, ιδιοκτησ ας, γ'ννησης  λλων
χαρακτηριστικν.
Η διεθν%ς σµβαση των Ηνωµ νων Εθνν για την
κατ ργηση κ θε µορφ%ς φυλετικ%ς δι κρισης,
1965, ρθρο 1
Στη σ$µβαση αυτ, ο ρος «φυλετικ δικριση»
θα αφορ αδιακρ τως, τον αποκλεισµ, τον
περιορισµ  την προτ µηση λγω φυλς,
χρµατος, εθνικς  εθνοτικς καταγωγς, που
'χει ως στχο να εκµηδεν σει  να µεισει την
αναγνριση, την απλαυση  την σκηση, επ σοις
ροις, των δικαιωµτων του ανθρπου και των
θεµελιωδν ελευθεριν στον πολιτικ, οικονοµικ,
κοινωνικ, πολιτιστικ  οποιοδποτε λλο τοµ'α
του δηµσιου β ου.

ΓIATI H ∆PAΣH ΣE EYPΩΠAΪKO
EΠIΠE∆O;
Ευρωπαϊκ ταυττητα
H καταπολ'µηση του ρατσισµο$ και η ευρωπαϊκ
ταυττητα ε ναι αδιαχριστες. Η ανγκη να
τεθο$ν τα θεµ'λια κοινοτικο$ πνε$µατος ανµεσα
στους λαο$ς που επ χρνια ταν αντιµ'τωποι
λγω β αιων συγκρο$σεων αποτελε αναπσπαστο
µ'ρος των ιδανικν που εν'πνευσαν τους ιδρυτ'ς
της Κοιντητας.
∆ηµοκρατα
H Ευρωπαϊκ νωση πρ'πει να οικοδοµηθε σε
µια κοινων α που αποδ δει αξ α στη διαφορ και η
οπο α αντιπροσωπε$ει τις ανγκες και αντανακλ
τα ενδιαφ'ροντα και τις αξ ες λων των πολιτν
της ανεξρτητα απ την εθνοτικ, θρησκευτικ,
εθνικ  πολιτιστικ τους ιδτητα. Η προϋπθεση

αυτ ε ναι ουσιαστικ για τη δηµοκρατικ
ανπτυξη και τη νοµιµτητα των υφιστµενων
κυβερνσεων και θεσµν.
Kαν'να κρτος µ'λος δεν απαλλσσεται και καµ α
κοινωνικ και πολιτιστικ οµδα δεν 'χει την
εγγ$ηση τι, κποια µ'ρα, δεν θα αποτελ'σει θ$µα
του ρατσισµο$ (1).
Σεβασµς των δικαιωµKτων του ανθρπου
O σεβασµς των δικαιωµτων του ανθρπου
και των θεµελιωδν ελευθεριν που εγγρφονται
στη Συνθκη, καθς και του δικαιµατος σης

(1)

Ανακο νωση της Ευρωπαϊκς Επιτροπς για το ρατσισµ, την
ξενοφοβ α και τον αντισηµιτισµ COM(95) 653 τελικ.
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µεταχε ρισης και απουσ ας δικρισης, ε ναι οι
βασικ'ς αρχ'ς κθε κοινοτικς πολιτικς.
ΑνKπτυξη
οικονοµικν
και
κοινωνικν
δικαιωµKτων
O ρατσισµς και η ξενοφοβ α αποτελο$ν σοβαρ
απειλ, χι µνο για τη σταθερτητα της
ευρωπαϊκς κοινων ας, αλλ και για την ορθ
πορε α της οικονοµ ας (1).
Oι ευρωπαϊκ'ς οικονοµ ες δεν χρησιµοποιο$ν
πλρως τις δυναττητες του εργατικο$ δυναµικο$
τους (1).
H δικριση συγκρο$εται µε την ελε$θερη
κυκλοφορ α των προσπων και των υπηρεσιν
εµποδ ζοντας σους πλττονται απ τις διακρ σεις
να βρουν δουλει, στ'γη  να απευθυνθο$ν στις
υπηρεσ ες που χρειζονται (2).
Oι διαφορ'ς ανµεσα στις εθνικ'ς πολιτικ'ς
προστασ ας απ το ρατσισµ θα αποθαρρ$νουν
σους ενδ'χεται να υποστο$ν το ρατσισµ απ το
να µεταβο$ν σε κρτη µ'λη της Ευρωπαϊκς
νωσης που η προστασ α ε ναι ανεπαρκς (2).

H συµµετοχ λων των πολιτν στην κοινωνικ,
οικονοµικ
και
πολιτικ
ζω
αποτελε
αναπσπαστο µ'ρος της ευρωπαϊκς ανπτυξης.
Dµως ο ρατσισµς αποκλε ει και ταυτχρονα
επωφελε ται απ τον αποκλεισµ. Dταν τα τοµα
αισθνονται τι απειλο$νται  απορρ πτονται,
'χουν την τση να απορρ πτουν τους λλους.
H καταπολ'µηση του ρατσισµο$ συνδ'εται στεν
µε τη βελτ ωση των ρων απασχλησης και των
πολιτικν µετανστευσης και 'νταξης που
αφορο$ν για παρδειγµα την πρσβαση στην
απασχληση και στην εκπα δευση (1).

(1)

Κοιν δλωση των κοινωνικ*ν εταρων για την πρ#ληψη των
φυλετικ*ν διακρσεων και της ξενοφοβας και την προ*θηση της σης
µεταχερισης στον τ#πο εργασας.
(2) κθεση της εναρκτριας σσκεψης του Eυρωπαϊκο τους κατ του
Pατσισµο, 1997.

Η ΕYPΩΠH KATA TOY PATΣIΣMOY
Εκτιµντας τι ο ρατσισµς, η ξενοφοβ α και
ο αντισηµιτισµς αντιβα νουν τα θεµελιδη
δικαιµατα, που αναφ'ρονται στο κοινοτικ
δ καιο, αναγνωρ ζονται στις διεθνε ς διακηρ$ξεις
και φορε ς και απορρ'ουν απ τις συνταγµατικ'ς
παραδσεις,
τι η συνεχς παρουσ α του ρατσισµο$, της
ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο$ στο σ$νολο της
Ευρπης θ'τει τις κοινων ες µας αντιµ'τωπες µε
µια σηµαντικ πρκληση και απαιτε την κινητο πο ηση λων των ετα ρων για την καταπολ'µηση
των εν λγω φαινοµ'νων,
τι το Συµβο$λιο και τα κρτη µ'λη αναγνρισαν
την πρκληση αυτ ταν διακρυξαν το 1997
Ευρωπαϊκ τος κατ του Ρατσισµο$,
Οι κτωθι υπογεγραµµ'νοι βεβαινουµε:
– το θεµελιδες δικα ωµα κθε ατµου να ζει
χωρ ς διακρ σεις  παρενχληση λγω φυλς,
χρµατος, θρησκε ας  εθνοτικς  εθνικς
καταγωγς,
– την ανγκη δηµιουργ ας εταιρικν σχ'σεων
προκειµ'νου να ενωθο$µε για την καταπολ'µηση
του ρατσισµο$, της ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο$.
Οι κτωθι υπογεγραµµ'νοι αναλαµβνουµε τη
δ'σµευση:
Wim Kok
Πρωθυπουργς των Κτω Χωρν
Πρεδρος εν ενεργε α του
Συµβουλ ου

– να ενισχ$σουµε τη δρση µας µε στχο την
καταπολ'µηση του ρατσισµο$, της ξενοφοβ ας
και του αντισηµιτισµο$ σε λους τους τοµε ς του
β ου, µετερχµενοι λα τα διαθ'σιµα µ'σα και
πρους,
– να συνεργαστο$µε για το σκοπ αυτ µε λους
τους ενδιαφερµενους ετα ρους,
– να παραγγουµε, να ενθαρρ$νουµε και να
προωθσουµε τη διδοση ορθς πρακτικς και
πε ρας,
– να προωθσουµε κατλληλα µ'τρα, συµπεριλαµβανοµ'νων των ευρωπαϊκν και εθνικν
κωδ κων δεοντολογ ας.
Οι κτωθι υπογεγραµµ'νοι 'χουµε την πρθεση:
– να συµµετσχουµε ενεργ στο Ευρωπαϊκ τος
κατ του Ρατσισµο$,
– να συµµετσχουµε ενεργ στην ευρωπαϊκ
κινητοπο ηση που ξεκ νησε µε το Ευρωπαϊκ
τος κατ του Ρατσισµο$.
Καλο$µε τα ευρωπαϊκ ργανα, τις δηµσιες
αρχ'ς, τους ιδιωτικο$ς φορε ς και τους πολ τες,
τσο σε ευρωπαϊκ σο και σε εθνικ και τοπικ
επ πεδο, να συµβλουν στην καταπολ'µηση του
ρατσισµο$, της ξενοφοβ ας και του αντισηµιτισµο$,
στον καθηµεριν β ο, στο σχολε ο, στον τπο
εργασ ας και στα µ'σα µαζικς ενηµ'ρωσης.

José María Gil-Robles Gil-Delgado
Πρεδρος του
Ευρωπαϊκο$ Κοινοβουλ ου

Jacques Santer
Πρεδρος της
Ευρωπαϊκς Επιτροπς
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ΝA ΓEΦYPΩΣOYME TIΣ
KOYΛTOYPEΣ
Σµερα, µια απ τις µεγαλ$τερες προκλσεις τις
οπο ες πρ'πει να αντιµετωπ σουν οι ευρωπαϊκ'ς
κοινων ες ε ναι το να αναπτ$σσονται εντσσοντας
το αυξανµενο κρµα πολιτισµικν οµδων. Οι
πολιτικ'ς περιστρ'φονται γ$ρω απ 'ννοιες, αξ ες
και πρτυπα που θεωρο$νται ως υπδειγµα απ τη
δεσπζουσα κουλτο$ρα. Αποτ'λεσµα: επιµ'νοντας
στις οµοιτητες και την οµογ'νεια, συµβλλουµε
στην εν σχυση του αισθµατος αποκλεισµο$ σων
δεν χωρο$ν σ’ αυτν τον ορισµ.
Ο ρος κουλτο$ρα ορ ζεται εδ µε την ευρ$τερη
δυνατ σηµασ α του: υπερβα νει τους εθνοτικο$ς 
εθνικο$ς ορισµο$ς για να περιλβει παργοντες
πως το ε δος, η εκπα δευση, η κοινωνικ
καταγωγ και η θρησκε α.
Σ$µφωνα µε τον Hofstede (1), η κουλτο$ρα µπορε
να οριστε ως «συλλογικς προγραµµατισµς του
πνε$µατος που διακρ νει τα µ'λη µιας κοινωνικς
οµδας απ µια λλη».
Ο προγραµµατισµς αυτς αρχ ζει δη απ τη
γ'ννηση και παρατε νεται µ'χρι την ριµη ηλικ α.
Πραγµατοποιε ται στην οικογ'νεια, στο σχολε ο
και στην εργασ α. Ε ναι µια σειρ απ κοιν'ς αξ ες,
πεποιθσεις και στσεις ζως που σφυρηλατο$ν

την κουλτο$ρα µιας οµδας, που µαθα νονται απ
τη νεαρτερη ηλικ α και δρουν τσο συνειδητ σο
και ασυνε δητα. Πα ρνουν τη µορφ δοµν
εξουσ ας, θεσµν και κοινωνικς πρακτικς. Οι
διαδικασ ες αυτ'ς διαφοροποιο$ν µια οµδα και
την καθιστο$ν ξεχωριστ. ∆ νουν στα τοµα το
α σθηµα τι ανκουν κπου και τους προσφ'ρουν
σηµε α αναφορς.
Οι νθρωποι που µοιζουν απ το γεγονς τι
ανκουν στην οµδα 'χουν µεγαλ$τερη
αυτοπεπο θηση. Dσο σηµαντικτερη ε ναι η
διαφορ, τσο µεγαλ$τερη ε ναι η καχυποψ α και
δυσκολτερη η αναζτηση πεδ ου συνεννησης.
Αυτ ισχ$ει εξ σου και στην ιδιωτικ και την
επαγγελµατικ ζω.
Η καταπολ'µηση του ρατσισµο$ απαιτε εξ'ταση
του εαυτο$ µας. Ο ρατσισµς π'ρασε απ
πρδηλες πρξεις σε εκδηλσεις λεπττερες και
καλυµµ'νες που στηρ ζονται στην απρριψη της
διαφορς. Περιλαµβνει 'να κρυφ σ$στηµα
αποκλεισµο$ που διαχωρ ζει σους αποτελο$ν
µ'λη απ’ σους δεν αποτελο$ν µ'λη της οµδας.
(1)

Hofstede, G.: Cultures Consequence, 1990, Sage Publications,
London.

Κο τα τον χοντρ!...
Του χρειζεται µια δ αιτα,
ε µαµ!;...

ο
Πες τ
τα!
ψ'µα
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ΣTA∆IA THΣ ∆IAΠOΛITIΣMIKHΣ
EΠIKOINΩNIAΣ
ΣτKδιο 1

Kατσταση η οπο α συν σταται στην γνοια των διαφορν, που εκδηλνεται µε στσεις
τ$που: «ο δικς µας τρπος ε ναι ο καλ$τερος».

ΣτKδιο 2

Kατσταση συνειδητοπο ησης της διαφορς που επιτυγχνεται µε τη διαπολιτισµικ
επαφ, µε την επικοινων α και την παρατρηση: «οι λλοι 'χουν διαφορετικο$ς τρπους».

ΣτKδιο 3

Kατσταση ανοχς που σ'βεται χωρ ς αξιολογικ κρ ση: «ε ναι διαφορετικο ».

ΣτKδιο 4

Kατσταση που συν σταται στην αποδοχ, την αξιοπο ηση και τη θετικ χρησιµοπο ηση της
διαφορς: «αφστε µας να εργαστο$µε µαζ απ κοινο$ και επωφελς».

ΜIA MATIA ΣTOYΣ OPIΣMOYΣ
KAI TIΣ ENNOIEΣ
«Η Ευρπη ε ναι µια πολυπολιτισµικ και
πολυεθνικ κοινων α που εµπλουτ ζεται απ την
πολυµορφ α αυτ. Ωστσο, η συνεχς παρουσ α
του ρατσισµο$ στην κοινων α µας δεν µπορε να
αγνοηθε . Ο ρατσισµς πλττει λον τον κσµο.
Υποβαθµ ζει τις κοιντητ'ς µας και γενν την
ανασφλεια και το φβο.»
Pádraig Flynn, ευρωπαος επτροπος
«Η δηµιουργικτητα µνο µ'σα στη διαφορ
µπορε να υπρξει.»
Yehudi Menuhin, βιολονστας και
υπερασπιστς των δικαιωµτων του ανθρ*που
«Ο ρατσισµς αρχ ζει ταν η διαφορ, πραγµατικ
 φανταστικ, προτσσεται για να δικαιολογσει
µια επ θεση. Επ θεση που στηρ ζεται στην
αποτυχ α κατανησης του λλου, στην ανικαντητα αποδοχς της διαφορς και 'ναρξης
διαλγου.»
Mario Soares, πρ*ην Πρ#εδρος της Πορτογαλας
«ΠροκατKληψη: δυσµεν'ς συνα σθηµα 'ναντι
ατµου  οµδας ατµων που δηµιουργε ται χωρ ς
γνση, λγο  γεγονς.
Εξουσα: ικαντητα θ'σης των πραγµτων σε
κ νηση, κατοχς τους  ελ'γχου τους.

∆ιαφορK ανKµεσα στο ρατσισµ και την
προκατKληψη: η προκατληψη µπορε να σηµα νει
περιφρνηση κποιου προτο$ καν γνωρ σουµε
κτι για το τοµ του, αλλ χωρ ς να υπρχει
απαρα τητα η εξουσ α αρνητικς επ δρασης στη
ζω του. Dσο για το ρατσισµ, συνδ'εται µε τη
λειτουργ α µιας ολκληρης κοινων ας και
περιλαµβνει την εξουσ α ενεργοπο ησης των
ρατσιστικν προκαταλψεων. Η πλειοψηφ α
εξουσιζει τη µειοψηφ α και µπορε σκπιµα  χι
να χρησιµοποιε το ρατσισµ. Συνεπς, ο
ρατσισµς συνεπγεται το γεγονς κατοχς της
εξουσ ας για δικριση και δυσµ'νεια των ατµων
µε το πρσχηµα τι ε ναι διαφορετικ.»
Βρετανικ# Συµβολιο Νεολαας
«Ο ρατσισµς συν σταται στην πεπο θηση τι
ορισµ'να τοµα ε ναι αντερα απ λλα λγω του
τι ανκουν σε ιδια τερη φυλ. Οι ρατσιστ'ς
ορ ζουν τη φυλ ως οµδα ατµων που
µοιρζονται την δια καταγωγ. ∆ιαφοροποιο$ν
τις φυλ'ς βσει σωµατικν χαρακτηριστικν πως
το χρµα της επιδερµ δας και η ψη των µαλλιν.
Στην πραγµατικτητα, καµ α σαφς διαφορ και
κυρ ως καµ α λογικ διαφορ δεν 'χουν σηµασ α.
Οι πρσφατες 'ρευνες αποδεικν$ουν τι η φυλ
ε ναι 'ννοια πλαστ. Η 'ννοια της “φυλς” δεν 'χει
καµ α βιολογικ θεµελ ωση. Η λ'ξη “ρατσισµς”
χρησιµοποιε ται επ σης για να περιγρψει
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καταχρηστικ  επιθετικ συµπεριφορ προς µ'λη
µιας “καττερης φυλς”. Ο ρατσισµς πα ρνει
διφορες µορφ'ς ανλογα µε τη χρα, την ιστορ α
της, τον πολιτισµ της και λλους κοινωνικο$ς
παργοντες. Μια σχετικ πρσφατη µορφ
ρατσισµο$, συχν αποκαλο$µενη “εθνοτικ 
πολιτισµικ διαφοροπο ηση”, πρεσβε$ει τι λες οι
φυλ'ς και οι κουλτο$ρες ε ναι σες αλλ τι δεν θα
'πρεπε να αναµειγν$ονται, ο$τως στε να
διατηρηθε η πρωτοτυπ α τους. ∆εν υπρχει καµ α
επιστηµονικ απδειξη της $παρξης διαφορετικν
φυλν. Η βιολογ α µ α µνο φυλ 'χει
προσδιορ σει: την ανθρπινη φυλ.
Η µισαλλοδοξα ε ναι 'λλειψη σεβασµο$ για την
πρακτικ και τις πεποιθσεις του λλου.
Εµφαν ζεται ταν κποιος αρνε ται να αφσει
λλα τοµα να ενεργσουν διαφορετικ και να
'χουν διαφορετικ γνµη. Η µισαλλοδοξ α µπορε
να οδηγσει στην δικη µεταχε ριση ορισµ'νων
ατµων λγω των θρησκευτικν πεποιθσεν
τους, της σεξουαλικτητς τους, ακµη και του
ντυσ µατος  της κµµωσς τους. Η µισαλλοδοξ α
δεν δ'χεται τη διαφορ. Βρ σκεται στη βση του
ρατσισµο$, του αντισηµιτισµο$, της ξενοφοβ ας και
γενικ των διακρ σεων. Συχν, µπορε να οδηγσει
στη β α.
Ιστητα ε ναι η ιδιτητα αυτο$ που ε ναι σο. Αυτ
σηµα νει τι καν'νας δεν ε ναι πιο σηµαντικς απ
κποιον λλο, ποιοι κι αν ε ναι οι γονε ς του και η
κοινωνικ του κατσταση. Ασφαλς, τα τοµα δεν
'χουν δια ενδιαφ'ροντα, ικαντητες ο$τε τρπο
ζως. Κατ συν'πεια, η ιστητα ανµεσα στα
τοµα σηµα νει τι 'χουν τα δια δικαιµατα και
τις διες ευκαιρ ες. Πρ'πει να διαθ'τουν, στον
τοµ'α της εκπα δευσης και της εργασ ας, σες
ευκαιρ ες που δεν πρ'πει να εξαρτνται µνον απ
τις προσπθει'ς τους. Η ιστητα θα γ νει
πραγµατικτητα µνον ταν λοι θα 'χουν
πρσβαση κατ τον διο τρπο στην κατοικ α, την
κοινωνικ ασφλιση, τα πολιτικ δικαιµατα και
την ιθαγ'νεια.
Η διαπολιτισµικτητα συν σταται στη σκ'ψη τι
πλουτ ζουµε τους εαυτο$ς µας µε τη γνση λλων
πολιτισµν και τις επαφ'ς µας µ’ αυτο$ς, και τι
αναπτ$σσουµε
την
προσωπικτητ
µας
συναντντας τες. ∆ιαφορετικο νθρωποι θα
'πρεπε να µπορο$ν να ζουν µαζ παρλο που
'χουν
διαφορετικ
κουλτο$ρα.
Η
διαπολιτισµικτητα ε ναι η αποδοχ και ο
σεβασµς
των
διαφορν.
Π στη
στη
διαπολιτισµικτητα ε ναι π στη στο γεγονς τι
µπορο$µε να µαθα νουµε και να πλουτ ζουµε τους
εαυτο$ς µας απ τη συνντηση µε λλους
πολιτισµο$ς.»
UNITED για µια διαπολιτισµικ δρση
«Υπρχουν ορισµ'να στδια που οδηγο$ν στην
ενεργ δικριση, τη β α και ακµη την εθνοτικ
κθαρση και τη γενοκτον α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ: δηµιουργο$µε γενικτητες και βζουµε τις εµπειρ ες µας σε κατηγορ ες
οι οπο ες διευκολ$νουν τον τρπο µας να
χειριζµαστε τον κσµο γ$ρω µας. Βζουµε
ετικ'τες και διαιρο$µε τους ανθρπους και τις
οµδες.
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΕΣ: ταν βζουµε ετικ'τες στους
ανθρπους, µπα νουµε στον πειρασµ να
χρησιµοποιο$µε στερεοτυπ ες. Οι στερεοτυπ ες
ε ναι κρ σεις που βασ ζονται σε ανεπαρκ
δεδοµ'να. Υπρχουν θετικ'ς και αρνητικ'ς
στερεοτυπ ες… αλλ, εν δηµιουργσουµε µια
αρνητικ στερεοτυπ α και την οξ$νουµε, ττε
γ νεται επικ νδυνη και µπορε να οδηγσει στην…
ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ: αποτελο$µενη απ ιδ'ες που
στηρ ζονται σε σειρ συγκινσεων και ανεπαρκν
γεγοντων. Μια προκατληψη ε ναι αστρικτη, κι
ωστσο αποδεκτ χωρ ς την παραµικρ
αµφισβτηση. Υπρχουν συχν αντιθ'σεις
«ανµεσα σ’ εκε νους και σε µας». Οι
προκαταλψεις µπορο$ν να οδηγο$ν σε εχθρικ
συµπεριφορ 'ναντι της συγκεκριµ'νης οµδας.
Απ την προκατληψη απορρ'ουν οι ακλουθες
αντιδρσεις:
ΑΠΟΦΥΓΗ: αποφε$γουµε την οµδα, δεν της
µιλµε, δεν θ'λουµε να τη συναντσουµε.
ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ: µιλµε αρνητικ για
την οµδα και στην οµδα.
∆ΙΑΚΡΙΣΗ: εν η προκατληψη ε ναι στση, η
δικριση ε ναι συµπεριφορ που υποτιµ την
οµδα, την κακοµεταχειρ ζεται, την ανταµε βει
λιγτερο απ τις λλες, την µποϊκοτρει αν χι την
αποκλε ει.
ΒΙΑΙΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ: σαρκζοντας, ενοχλντας,
απειλντας, εξαντλντας  βλπτοντας την
κληρονοµι της οµδας.
ΕΞΑΛΕΙΨΗ: αποµοννοντας, διχνοντας, σκοτνοντας, λυντσροντας, προβα νοντας σε γενοκτον α  σε εθνοτικ κθαρση.»
CSV Media (UK), «Προς την ισ#τητα»
εγχειρδιο για τις οµδες ν ων που
εργζονται σε πρωτοβουλες κατ των
διακρσεων στα µ σα µαζικς ενηµ ρωσης
«Η µετανστευση ε ναι σταθερ φαινµενο στην
ανθρπινη ιστορ α, το οπο ο δηµιουργε και
εµπλουτ ζει τους πολιτισµο$ς µλλον, παρ τους
απειλε .»
Russell King, Πανεπιστµιο του Σσεξ, 1991
«Στεκµαστε σµερα σ’ 'να κρ σιµο σταυροδρµι,
µπροστ σ’ αυτ που µπορε να ε ναι η αγριτερη
µχη που δθηκε ποτ'. Οι κθε ε δους
φονταµενταλιστικ'ς πεποιθσεις 'χουν κατακλ$σει
τον κσµο… Ο ρατσισµς ε ναι ανθρπινη
εφε$ρεση, σχετικ σ$γχρονη, η οπο α πιστε$ω τι
δεν ε ναι αναπφευκτη.»
Καθηγτρια Patricia Williams, οµιλτρια, 1997
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ΒIBΛIOΓPAΦIA
Μια συλλογ που δηµοσιε$θηκε απ την Ευρωπαϊκ Επιτροπ προσφ'ρει το πλρες
κε µενο των περισστερων απ τα προαναφερθ'ντα µ'τρα. Η συλλογ αυτ µε τ τλο «Τα
ευρωπαϊκ #ργανα στην καταπολ µηση του ρατσισµο: επιλογ κειµ νων» διατ θεται
δωρεν απ τα Γραφε α της Ευρωπαϊκς Επιτροπς σε κθε κρτος µ'λος  απ την
Ευρωπαϊκ Επιτροπ, Γενικ ∆ιε$θυνση «Απασχληση, εργασιακ'ς σχ'σεις και κοινωνικ'ς
υποθ'σεις – Τεκµηρ ωση».
Τηλεοµοιοτυπ α: (32-2) 296 23 93
Αριθµς καταλγου: CE-01-96-438-EN/FR/DE-C
ISBN 92-827-9845-3
∆ λωση του Συµβουλου της Ευρωπαϊκ ς Wνωσης και των αντιπροσπων των
κυβερν σεων των κρατν µελν, που συνρχονται στο πλασιο του Συµβουλου της 16ης
∆εκεµβρου 1997, σχετικK µε το σεβασµ της διαφορετικτητας και την καταπολµηση
του ρατσισµο3 και της ξενοφοβας
ΕΕ C 1 της 3.1.1998
∆ιακ ρυξη του Συµβουλου της Ευρωπαϊκ ς Wνωσης και των αντιπροσπων των
κυβερν σεων των κρατν µελν, συνελθντων στο Συµβο3λιο της 24ης Νοεµβρου 1997
σχετικK µε την καταπολµηση του ρατσισµο3, της ξενοφοβας και του αντισηµιτισµο3 στη
νεολαα
ΕΕ C 368 της 5.12.1997
Προς ν ες διαπολιτισµικ ς προοπτικ ς
Υπηρεσ α Επισµων Εκδσεων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
ISBN: 92-828-1339-8
«Ρατσισµς και ξενοφοβα στην Ευρπη»
Ευρωβαρ#µετρο 47.1, νοιξη 1997, Γενικ ∆ιε$θυνση V
Ευρωπαϊκ% σνοψη ορθ%ς πρακτικ%ς σον αφορ την πρληψη του ρατσισµο στον τπο
εργασας
Υπηρεσ α Επισµων Εκδσεων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
ISBN: 92-828-1961-2
Σχδιο δρKσης κατK του ρατσισµο3
COM(1998) 183 τελικ της 25.3.1998

Πολιτικ'ς επιλογ'ς, σεξουαλικ'ς επιλογ'ς, τρποι ζως.
Αρκε να εκθεισουµε τις ατοµικ'ς ελευθερ ες, το
αυτεξο$σιο!... Εµε ς οι ν'οι, πρ'πει ν’ αλλξουµε τον
κσµο!
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Ευρωπαϊκ Επιτροπ
ΕΓΩ, ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ;!
Λουξεµβο$ργο: Υπηρεσ α Επισµων Εκδσεων των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
1998 — 31 σ. — 21 x 29,7 cm
ISBN 92-828-4018-2

Η Ευρωπαϊκ νωση προτ θεται να καταπολεµσει τις διακρ σεις που στηρ ζονται στο φ$λο, τη φυλετικ  εθνοτικ καταγωγ, τη
θρησκε α και τις πεποιθσεις, την αναπηρ α, την ηλικ α  τον γενετσιο προσανατολισµ. Το φυλλδιο αυτ, που απευθ$νεται στους
εκπαιδευτικο$ς και τους ν'ους, περιλαµβνει ορισµ'να στιγµιτυπα και χρσιµα ντοκουµ'ντα για να παροτρ$νει τον προβληµατισµ και
τη συζτηση σχετικ µε το ρατσισµ.
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Mλλες πληροφορες σχετικK µε την Ευρωπαϊκ Wνωση
Πληροφορ ες σε λες τις γλσσες της Ευρωπαϊκς νωσης παρ'χονται απ το Internet, µ'σω του
εξυπηρετητ Europa (http://europa.eu.int).
Για πληροφορ ες και δηµοσιε$µατα σχετικ µε την Ευρωπαϊκ νωση στα ελληνικ, µπορε τε να
απευθυνθε τε:
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Γραφεο αντιπροσωπεας στην ΕλλKδα
Βασιλ σσης Σοφ ας 2
ΤΘ 30284
GR-10674 Αθνα
Τηλ. (01) 725 10 00

Ευρωπαϊκ Κοινοβο3λιο
Γραφεο για την ΕλλKδα
Λεωφρος Αµαλ ας 8
GR-10557 Αθνα
Τηλ. (01) 331 15 41-47

Γραφε α της Επιτροπς υπρχουν και στις λλες χρες της Ευρωπαϊκς `Ενωσης καθς επ σης
και σε λλα µ'ρη του κσµου.
Για περισστερες πληροφορ ες µπορε τε να απευθυνθε τε στα σχολε α, στις δηµοτικ'ς αρχ'ς  στις
βιβλιοθκες.
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1

Κοντς, χοντρς και µα$ρος!... ∆ε σου λ'ω
τ ποτα! ∆εν ε ναι πα ξε γ'λασε, µια ζω 'τσι!

5

Κλαση!...

Πω
ρεεεεεεεε!

CM-11-97-576-GR-C

Η Ευρωπαϊκ% 7νωση προτθεται να
καταπολεµ%σει τις διακρσεις που
στηρζονται στο φλο, τη φυλετικ% % εθνοτικ%
καταγωγ%, τη θρησκεα και τις πεποιθ%σεις,
την αναπηρα, την ηλικα % τον γενετ%σιο
προσανατολισµ. Το φυλλ διο αυτ, που
απευθνεται στους εκπαιδευτικος και τους
ν ους, περιλαµβ νει ορισµ να στιγµιτυπα
και χρ%σιµα ντοκουµ ντα για να παροτρνει
τον προβληµατισµ και τη συζ%τηση
σχετικ µε το ρατσισµ.

EL
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

