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ρμέπειεπ :

ΤΠΓΡΠΘΕΘΤΙΟ

Α. ργςοτηιζμόπ
Ο μεγάιμξ ανηζμυξ αηυμςκ ζημ μηθνυ πχνμ ηεξ θοιαθήξ δεμημονγεί δοζθμιίεξ ζηεκ
θαζεμενηκυηεηα ηςκ θναημομέκςκ.
Ο θναημφμεκμξ δε δηαζέηεη ημκ πνμζςπηθυ ημο πχνμ αιιά δεη με άημμα πμο δεκ
έπεη επηιέλεη μ ίδημξ – πάκεη έηζη ηεκ ηδηςηηθυηεηά ημο.
Β. Ποξβλήμαηα ργιειμήπ
Καζανηυηεηα, ηαηνμθανμαθεοηηθή πενίζαιρε, δηαηνμθή.
Τα πνμβιήμαηα αοηά εμπμδίδμοκ ηεκ εθανμμγή ζηεκ πνάλε υζςκ δηαηάλεςκ
πνμβιέπμοκ ηα άνζνα ημο ζςθνμκηζηηθμφ θχδηθα ακαθμνηθά με ηηξ
πνμτπμζέζεηξ δηαβίςζεξ εκηυξ ηςκ ζςθνμκηζηηθχκ θαηαζηεμάηςκ

Η θαζανηυηεηα θαη μη θακυκεξ ογηεηκήξ πνέπεη κα ηενμφκηαη έζης θαη θάης απυ
δφζθμιεξ ζοκζήθεξ εθυζμκ δηαμμνθχκμοκ ηηξ ειάπηζηεξ πνμτπμζέζεηξ γηα
πνμζηαζία ηεξ θοζηθήξ θαη ροπηθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ αηυμςκ πμο δμοκ ζε
θιεηζηυ πενηβάιιμκ.

Γ. Αμξμξιξγέμεια
ςεηικά με ηημ πξιμική καηάζηαζη ητμ κοαηξρμέμτμ :
Οη θναημφμεκμη δε δηαπςνίδμκηαη ακάιμγα με ηεκ πμηκή ημοξ, ζηεκ πνάλε ζεμαίκεη υηη ζημ ίδημ
θειί μπμνεί κα δηαβημφκ οπυδηθμη, ηζμβίηεξ, πνήζηεξ κανθςηηθχκ θ.α.

Ο ζογπνςηηζμυξ αοηυξ δεμημονγεί πνυβιεμα ηυζμ ζηεκ θμηκςκηθή επακέκηαλε ημο αηυμμο
μεηά ηεκ απμθοιάθηζή ημο, υζμ θαη ζηε ζομπενηθμνά ημο μέζα ζηεκ θοιαθή, εθυζμκ υζμ
πημ ζοπκέξ είκαη μη επαθέξ με παναβαηηθέξ ζομπενηθμνέξ ηυζμ πημ πηζακή είκαη ε
ελμηθείςζε ή αθυμα θαη ακηηγναθή ημοξ.
ςεηικά με ηα πξλιηιζμικά ςαοακηηοιζηικά (θρλή, εθμικόηηηα, θοηζκεία κλπ) :
Σημ πχνμ ηεξ θοιαθήξ ένπμκηαη ζε επαθή άημμα με δηαθμνεηηθέξ παναδυζεηξ, αλίεξ,
ζνεζθείεξ, ηα μπμία πνέπεη κα πνμζανμμζημφκ ζε έκα θμηκυ ηνυπμ δςήξ.
Η μεγαιφηενε δοζθμιία εκημπίδεηαη, βαζηθά, ζηεκ επηθμηκςκία ιυγς δηαθμνεηηθήξ γιχζζαξ.

Η εοθαηνία πμο πνμζθένεη ημ ζπμιείμ ζημ θαηάζηεμα θνάηεζεξ είκαη ζεμακηηθή ςξ πνμξ ηεκ
εθμάζεζε μηαξ θμηκήξ γιχζζαξ επηθμηκςκίαξ, ε μπμία ζα είκαη έκα ζεμακηηθυ ενγαιείμ
θμηκςκηθήξ επακέκηαλεξ εθυζμκ μεηά ηεκ απμθοιάθηζε π.π. γηα ηεκ δηεθδίθεζε θάπμηαξ
ζέζε ενγαζίαξ



Δ. Αμαζθάλεια

Η αμαζθάλεια γηα θάπμημκ πμο μπαίκεη γηα πνχηε θμνά
ζηε θοιαθή είκαη αθυμα μεγαιφηενε υηακ πνμένπεηαη
απυ λέκε πχνα > πνμηημά έηζη κα βνίζθεηαη μεηαλφ
ζομπαηνηςηχκ ημο (ακ οπάνπμοκ) ή μεηαλφ
ζογθναημομέκςκ πμο μηιμφκ ηεκ ίδηα γιχζζα.
Σηεκ πναγμαηηθυηεηα μη ζοκεπείξ ζογθνμφζεηξ μεηαλφ
ηςκ θναημομέκςκ δείπκμοκ ημ ακηίζεημ.
Σηεκ θοιαθή πμο απμηειεί μία μηθνμγναθία ηεξ
εονφηενεξ θμηκςκίαξ, μ θναημφμεκμξ κηχζεη ηεκ ακάγθε
κα εκηαπζεί θάπμο, πηζηεφμκηαξ υηη ζα ακηημεηςπίζεη
ηηξ δοζθμιίεξ θαη ζα πνμζανμμζηεί πημ εφθμια.

Ε ΗΟΖΚΩΚΖΑ ΣΕ ΦΤΘΑΗΕ
Βαζικά ςαοακηηοιζηικά ηηπ κξιμτμίαπ ηηπ θρλακήπ :

Ιδηαίηενε γιχζζα : ιέλεηξ άγκςζηεξ πμο θάκμοκ εοθμιυηενε π.π. ηεκ
ακηαιιαγή απαγμνεομέκςκ πνμσυκηςκ υπςξ ηζηγάνςκ

Κχδηθαξ θναημομέκςκ : ακεπίζεμμξ θακυκαξ γηα ηεκ άηοπε
μνγάκςζε ηςκ θναημομέκςκ > πενηιαμβάκεη μνηζμέκεξ βαζηθέξ
ανπέξ ζομπενηθμνάξ
Ταληθμί νυιμη : υπςξ θαη ζηεκ εονφηενε θμηκςκία, ηζπφεη ημ
δίθαημ ημο ηζπονυηενμο.
Αοςηγικό οόλξ δηαδναμαηίδμοκ ζοκήζςξ υζμη εθηίμοκ μεγάιεξ
δηάνθεηαξ πμηκέξ θαη έπμοκ ζεμακηηθυ θφνμξ μέζα απυ επηζεηηθέξ
θαη βίαηεξ εκένγεηεξ μη μπμίεξ ημοξ έπμοκ ελαζθαιίζεη, ημ θυβμ
ηςκ ιμηπχκ θναημομέκςκ πμο ακαγθάδμκηαη πμιιέξ θμνέξ κα
αθμιμοζμφκ ημοξ θακυκεξ πμο αοημφ ημο είδμοξ μη «ανπεγμί»
ζέημοκ.

ΒΙΑ
Η θονίανπε μμάδα επηβάιιεη ηε βία ςξ θάηη θοζηθυ, ςξ
έκα μέζμ επηβίςζεξ.
Η βία πνμένπεηαη απυ :
ηεκ πνμζπάζεηα επηβμιήξ ημο δοκαημφ ζημκ αδφκαμμ,
απυ ημ αίζζεμα επηζεηηθυηεηαξ πμο μη ίδηεξ μη
ζοκζήθεξ ηεξ θοιαθήξ δεμημονγμφκ,
απυ ηεκ απμγμήηεοζε πμο κηχζμοκ γηα ηεκ αιιαγή αοηή
ζηε δςή ημοξ.
Σε θάζε πενίπηςζε είκαη μάηαηε θαη θαηαζηνμθηθή

Ιξοθέπ εκδήλτζηπ βίαπ :


Ιεηανύ ητμ κοαηξρμέμτμ

ηημ ίδια ηημ ξμάδα, υπμο μ ανπεγυξ επηβάιιεηαη ζηα μέιε ηεξ γηα ηεκ
ηήνεζε ηςκ θακυκςκ. Ακ δεκ ηενεζμφκ μη θακυκεξ ηα μέιε ηημςνμφκηαη
Απυ ηε μία ξμάδα ζηημ άλλη, κηχζμκηαξ υηη οπεναζπίδμοκ ηηξ αλίεξ ημοξ
αιιά ζηεκ μοζία οπεναζπίδμκηαη ηα ζομθένμκηα ημο δοκαημφ
Ε βία μπξοεί μα είμαι :
Λεθηηθή
Λεζηείεξ
Σςμαηηθέξ επηζέζεηξ
Απμθιεηζμυξ
Απεηιέξ
Τναμπμοθηζμυξ – Τνμμμθναηία

Οι ρμέπειεπ βίαπ μεηανύ ητμ κοαηξρμέμτμ είμαι βιαβενέξ
γηα ημκ ίδημ ημκ θναημφμεκμ αιιά θαη γηα ημοξ
ζογθναημφμεκμφξ ημο εθυζμκ έηζη :

Γπηβάιιμκηαη αοζηενυηενα πεηζανπηθά μέηνα.
Πενημνίδμκηαη αθυμα πενηζζυηενμ μη ειεοζενίεξ ημοξ
Αολάκεηαη ε ακαζθάιεηα ηςκ θναημομέκςκ πμο κηχζμοκ δηπιά
θοιαθηζμέκμη, μία θμνά ζημ θιεηζηυ πχνμ ηεξ θοιαθήξ απυ
ημ ζφζηεμα απμκμμήξ δηθαημζφκεξ θαη μία μέζα ζηεκ μμάδα
ημοξ ζηεκ θμηκςκία ηεξ θοιαθήξ.



Βία μεηανύ κοαηξρμέμτμ και ποξζτπικξύ

Έπμοκ παναηενεζεί ανθεηά πενηζηαηηθά άζθεζεξ βίαξ απυ ημ
πνμζςπηθυ ηεξ θοιαθήξ πνμξ ημοξ θναημομέκμοξ

Σε πενίπηςζε πμο απεηιείηαη ε αζθάιεηα, ακαγκςνίδεηαη ζημ
πνμζςπηθυ ηεξ θοιαθήξ ημ δηθαίςμα κα επηβάιιεη πεηζανπηθέξ
θονχζεηξ θαηά ηεκ θνίζε ημο, απυ απιή επίπιελε ςξ απμμυκςζε.
Οη θναημφμεκμη απακημφκ με βία ζημοξ οπαιιήιμοξ, δίκμκηάξ ημοξ
έηζη ηεκ αθμνμή γηα επηιμγή ηςκ παναπάκς μέηνςκ ηημςνίαξ.
Οη θναημφμεκμη μπμνμφκ κα ακηηδνάζμοκ πνεζημμπμηχκηαξ ημ κυμημμ
δηθαίςμά ημοξ κα θαηαγγείιμοκ ηέημηα πενηζηαηηθά



Γνεγέοζειπ

Καηαζηνμθέξ, ιεειαζίεξ θαη πνμζπάζεηεξ γηα
απμδνάζεηξ θαηαιήγμοκ ζε θαηαζηάζεηξ μάπεξ
με ακζνχπμοξ κα ηναομαηίδμκηαη ή θαη κα
πάκμοκ ηε δςή ημοξ.
Απμηέιεζμα ε απμννφζμηζε ηεξ θαζεμενηκυηεηαξ
ηςκ θναημομέκςκ θαη ε θαηαπάηεζε ηςκ
δηθαηςμάηςκ ημοξ πμο πνέπεη κα
οπεναζπίδμκηαη θαη απυ ημ πνμζςπηθυ αιιά θαη
απυ ημοξ ίδημοξ ημοξ θναημφμεκμοξ

Ε ΠΡΟΣΑΖΑ ΣΩΚ ΔΖΗΑΖΩΙΑΣΩΚ ΣΩΚ ΗΡΑΣΟΤΙΓΚΩΚ Γ
ΔΖΓΘΚΕ ΗΓΖΙΓΚΑ




ρλλξγιζηική διεθμξύπ ποξζηαζίαπ: ε επηβμιή πμηκήξ δε μπμνεί κα ζηενήζεη ζημκ
θναημφμεκμ πανά μυκμ ηεκ ειεοζενία θηκήζεςκ ζημ πχνμ (απυ ημ θιεηζηυ
πενηβάιιμκ ηεξ θοιαθήξ ζημ ειεφζενμ πενηβάιιμκ). Η δηαβίςζε ζηα ζςθνμκηζηηθά
θαηαζηήμαηα δε μπμνεί κα ζηενεί ζημκ θναημφμεκμ ηεκ αλημπνέπεηα πμο ανμυδεη ζε
θάζε άκζνςπμ (Χάηδμο, 2002).
Χαναθηενηζηηθέξ πενηπηχζεηξ δηεζκχκ θεημέκςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ
δηθαηςμάηςκ ηςκ θναημομέκςκ:
i. Οικξρμεμική Διακήορνη ητμ Δικαιτμάητμ ηξρ Αμθοώπξρ ηξρ ΟΕΓ (1948) >
«…θακείξ δε μπμνεί κα οπμβιεζεί ζε βαζακηζηήνηα υπςξ θαη ζε πμηκή ή μεηαπείνηζε
ζθιενή, απάκζνςπε θαη ελεοηειηζηηθή» (άν. 5),
ii. ηξιςειώδειπ Ηαμόμεπ Ιεηαςείοιζηπ ητμ Ηοαηξρμέμτμ ηξρ ΟΕΓ (1955) >
νοζμηζηηθμί θακυκεξ δηαβίςζεξ εκηυξ ηεξ θοιαθήξ, μνγάκςζε θοιαθήξ (δηαπςνηζμυξ
θναημομέκςκ θαηά θαηεγμνίεξ θ.ιπ.), πεηζανπηθά μέηνα θ.ά.,
iii. ύμβαζη
για ηημ Ποόληση ητμ Βαζαμιζηηοίτμ και ηηπ Απάμθοτπηπ
Σαπειμτηικήπ Ιεηαςείοιζηπ ή Σιμτοίαπ ηξρ ρμβξρλίξρ ηηπ Γροώπηπ (1987) >
Γονςπασθή Γπηηνμπή γηα ηεκ Πνυιερε ηςκ Βαζακηζηενίςκ θαη ηεξ Απάκζνςπεξ
Ταπεηκςηηθήξ Μεηαπείνηζεξ ή Τημςνίαξ > Δηεκένγεηα ηαθηηθχκ επηζθέρεςκ ζηα
θνάηε-μέιε γηα δηαπίζηςζε ζοκζεθχκ θνάηεζεξ θαη γηα εκδεπυμεκμ εθανμμγήξ
βαζακηζηενίςκ.

(http://www2.ohchr.org/english/law/ &
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/126.htm)

Ε ΠΡΟΣΑΖΑ ΣΩΚ ΔΖΗΑΖΩΙΑΣΩΚ ΣΩΚ ΗΡΑΣΟΤΙΓΚΩΚ Γ
ΔΖΓΘΚΕ ΗΓΊΙΓΚΑ – Ε ΠΓΡΖΠΣΩΕ ΣΩΚ ΑΚΕΘΊΗΩΚ

(ΓΚΔΓΖΗΣΖΗΕ ΑΚΑΦΟΡΑ)






Ηαμόμεπ ηξρ Πεκίμξρ ηξρ ΟΕΓ (1985) > επηζεμαίκεηαη, μεηαλφ ηςκ άιιςκ, ε
ακαγθαηυηεηα πςνηζηήξ θνάηεζεξ ηςκ ακειίθςκ απυ ημοξ εκήιηθμοξ
θναημομέκμοξ (άν. 26 § 3),
Διεθμήπ ύμβαζη για ηα Δικαιώμαηα ηξρ Παιδιξύ ηξρ ΟΕΓ (1989) >
πνμβιέπεη ηεκ απαγυνεοζε επηβμιήξ ζακαηηθήξ πμηκήξ ή/θαη ηζυβηαξ θάζεηνλεξ
(αμεηάηνεπηεξ) ζε πνυζςπα θάης ηςκ 18 εηχκ, θαζχξ θαη ηεξ οπμβμιήξ
βαζακηζηενίςκ θαη απάκζνςπεξ θαη ελεοηειηζηηθήξ μεηαπείνηζεξ ζε ακήιηθμ
(άν. 11-12),
ύμξλξ Γλαςίζητμ Ηαμόμτμ ηξρ ΟΕΓ για ηημ Ποξζηαζία Αμήλικτμ
ηεοημέμτμ ηηπ Γλερθεοίαπ ηξρπ (1990) > «Η ζηένεζε ηεξ ειεοζενίαξ πνέπεη

κα εθανμυδεηαη ζε ζοκζήθεξ πμο δηαζθαιίδμοκ ημ ζεβαζμυ ηςκ ακζνςπίκςκ
δηθαηςμάηςκ ηςκ ακειίθςκ…» (άν. 12),


Γροτπαυκξί Ηαμόμεπ για Αμήλικξρπ Παοαβάηεπ ρπξκείμεμξρπ ζε κροώζειπ ή
μέηοα αζθαλείαπ ηξρ ρμβξρλίξρ ηηπ Γροώπηπ (Σοζηαζε(2008)11) > «Σημοξ

ακήιηθμοξ παναβάηεξ πμο ζηενμφκηαη ηεξ ειεοζενίαξ ημοξ πνέπεη κα
δηαζθαιίδμκηαη μηα ζεηνά μοζηαζηηθέξ δναζηενηυηεηεξ … θαη ε πνμεημημαζία γηα
ηεκ απμθοιάθηζε θαη ηεκ επακέκηαλε ζηεκ θμηκςκία» (άν. 50 § 1).

Βξηθηηικξί παοάγξμηεπ
Δεμημονγηθέξ αζπμιίεξ υπςξ ζεαηνηθέξ παναζηάζεηξ,
δςγναθηθή, πνμεημημαζία ζεμαηηθχκ εθδειχζεςκ, ε
έθδμζε ηεξ ζπμιηθήξ εθεμενίδαξ, ε παναθμιμφζεζε ηςκ
μαζεμάηςκ ημο ζπμιείμο θιπ
Τμ άημμμ μαζαίκεη κα οπαθμφεη ζε θακυκεξ, ζοκενγάδεηαη,
κηχζεη δεμημονγηθυ θαη υηη μπμνεί κα είκαη μέιμξ μίαξ
έκκμμεξ μμάδαξ
Ακαπηφζζεη ηεκ θνηηηθή ημο ζθέρε θαη ακαθαιφπηεη
ηθακυηεηεξ πμο ίζςξ πμηέ δεκ ήλενε υηη δηαζέηεη, θαη
μάιηζηα ζε ημμείξ πμο μπμνεί κα αθμιμοζήζεη θαη έλς
απυ ηεκ θοιαθή, ίζςξ θαη επαγγειμαηηθά

Οη θναημφμεκμη μπμνμφκ κα πνεζημμπμηήζμοκ μέζα γηα κα
εθημκχκμκηαη αιιά θαη κα ζηείιμοκ ηα μεκφμαηα πμο
επηζομμφκ, πςνίξ κα πνμθαιμφκ ηεκ ίδηα ηεκ ηημςνία ημοξ,
υπςξ γίκεηαη ζηεκ πενίπηςζε πμο αζθείηαη βία
Άιιςζηε ε ειπίδα γηα αιιαγή δεκ μπμνεί κα επηβιεζεί ζημκ
άκζνςπμ πανά μυκμ κα πεηφπεη υηακ μ ίδημξ ημ ζειήζεη

πναγμαηηθά.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

