ΕΖΝΑΪΔΑ ΟΝΟΤΥΡΘΟΤ
Σσμέδοιξ Τευμικήπ Συξλήπ Μακάοιξπ Γ΄με θέμα «Σεβαρμόπ,
Εσθύμη, Αλληλεγγύη», εκποξρώπηρη ςξσ Γοατείξσ ρςξ
εογαρςήοιξ για ςημ ξμξτσλξτιλία με ξμιλία με θέμα «Ομξτξβία,
ρενξσαλική ελεσθεοία και δικαίωμα ρςη διατξοεςικόςηςα», 23
Φεβοξσαοίξσ 2011

Ομξτξβία, ρενξσαλικόπ ποξραμαςξλιρμόπ και δικαίωμα ρςη
διατξοεςικόςηςα
Ομξτξβία είμαι ξ τόβξπ, η απξρςοξτή, ή ξι διακοίρειπ καςά ςηπ
ξμξτσλξτιλίαπ ή ρε βάοξπ ςχμ ξμξτσλότιλχμ. Ζ ξμξτξβία μπξοεί μα
πεοιλαμβάμει ακόμη μίρξπ, ευθοόςηςα ή απξδξκιμαρία ςχμ ξμξτσλότιλχμ
αμθοώπχμ, ςηπ ξμξτσλξτιλικήπ ρσμπεοιτξοάπ, πξσ ξδηγεί ρςημ εκδήλχρη
μιραλλξδξνίαπ. συμά τςάμει χπ ςξ ρημείξ μα εκδηλώμεςαι πξλύ επικίμδσμα,
όπχπ μέρχ λεκςικήπ βίαπ και με ξμξτξβικά εγκλήμαςα μίρξσπ όπχπ
επιθέρειπ, νσλξδαομξύπ, ακόμη και τόμξσπ. Ζ 17η Μαΐξσ έυει καθιεοχθεί χπ
διεθμήπ ημέοα καςά ςηπ ξμξτξβίαπ. Ο λόγξπ πξσ επιλέυθηκε η ρσγκεκοιμέμη
ημεοξμημία, ξτείλεςαι ρςξ γεγξμόπ όςι ρςιπ 17 Μαΐξσ 1990, η ξμξτσλξτιλία
έπαφε μα θεχοείςαι αρθέμεια από ςημ Παγκόρμια Οογάμχρη Τγείαπ.
Με βάρη έοεσμα ςξσ εσοχβαοόμεςοξσ ςξσ 2008 η Δλλάδα και ξι Ιύποξπ
απξςελξύμ υώοεπ όπξσ ξι διακοίρειπ λόγχ ρενξσαλικξύ ποξραμαςξλιρμξύ
είμαι πξλύ διαδεδξμέμεπ. 73% έμαμςι 51% πξσ είμαι ξ εσοχπαψκόπ μέρξπ
όοξπ.
Ο εκτξβιρμόπ ςχμ παιδιώμ ρςξ ρυξλικό πεοιβάλλξμ είμαι εναιοεςικά
διαδεδξμέμξπ.
ύμτχμα με έοεσμεπ πξσ έυξσμ γίμει ρςημ Θολαμδία, ςη Μ. Βοεςαμία και
αλλξύ, η λεκςική και φσυξλξγική βία πξσ βιώμξσμ ςα παιδιά ρςξ ρυξλείξ και
ειδικά ςα ξμξτσλότιλα παιδιά έυει διαρςάρειπ επιδημίαπ. Οι ρσμέπειεπ γι'
ασςά ςα παιδιά είμαι βαοιέπ: φσυικά ςοαύμαςα, απξμόμχρη, απξσρίεπ από
ςα μαθήμαςα, ασςξκςξμικέπ ςάρειπ.
Ποόρταςα ποχςξβξσλία καςά ςηπ ξμξτξβίαπ και σπέο ςηπ απξδξυήπ ςηπ
διατξοεςικόςηςαπ έλαβαμ και εκπαιδεσςικξί ρςημ Δλλάδα.Ζ ξμάδα καςά ςηπ
ξμξτξβίαπ ρςημ εκπαίδεσρη ρσρςήθηκε ςξ τθιμόπχοξ ςξσ 2009. ςόυξπ ςηπ
είμαι ατεμόπ η εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ ίδιχμ ςχμ εκπαιδεσςικώμ ρε θέμαςα
ξμξτξβίαπ και ςοόπξσπ αμςιμεςώπιρήπ ςηπ αλλά και, ρςη ρσμέυεια, ςξμ
ρυεδιαρμό διάτξοχμ ποχςξβξσλιώμ για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ βίαπ πξσ
στίρςαμςαι ξι μαθηςέπ και ξι μαθήςοιεπ ρςξ ρυξλικό πεοιβάλλξμ

Ο οόλξπ ςηπ εκπαίδεσρηπ είμαι εναιοεςικά ρημαμςικό και ενίρξσ ρημαμςική η
εσθύμη ςχμ εκπαιδεσςικώμ. (Φαιοεςιρμόπ παοξύραπ ποχςξβξσλίαπ ςξσ
ρυξλείξσ). Δνάλλξσ ξ ρχρςόπ παιδαγχγόπ δεμ πεοιξοίζεςαι ρςη μεςατξοά
πληοξτξοιώμ ρςξσπ μαθηςέπ ςξσ αλλά ξτείλει και μπξοεί μα ρσμβάλλει ρςη
διαμόοτχρη ςχμ ποξρχπικξςήςχμ ςξσπ.
ςημ Ιύποξ γίμεςαι ςώοα ποξρπάθεια για ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ ρυξλικήπ
βίαπ μέρα από ςη διαμόοτχρη εμόπ δημξκοαςικξύ και αμθοώπιμξσ ρυξλείξσ.
«Δημξκοαςικό είμαι ςξ ρυξλείξ ρςξ ξπξίξ τξιςξύμ μαζί όλα ςα παιδιά
αμενάοςηςα από ξπξιαδήπξςε ιδιαιςεοόςηςα μπξοεί μα έυξσμ για μα
ποξεςξιμαρςξύμ για ςξ κξιμό ςξσπ μέλλξμ. Αμθοώπιμξ είμαι ςξ ρυξλείξ ρςξ
ξπξίξ καμέμα παιδί δεμ απξκλείεςαι, δεμ πεοιθωοιξπξιείςαι, δεμ
ρςιγμαςίζεςαι, δεμ δσρςσυεί λόγω κάπξιαπ ιδιαιςεοόςηςαπ. Είμαι έμα ρυξλείξ
απόλσςξσ ρεβαρμξύ ςηπ αμθοώπιμηπ ανιξποέπειαπ, όπξσ ξι μαθηςέπ έυξσμ ςξ
δικαίωμα μα βιώμξσμ μια από ςιπ δημιξσογικέπ και εσςσυιρμέμεπ πεοιόδξσπ
ςηπ αμθοώπιμηπ ζωήπ».
Σξ δικαίχμα ρςη ρενξσαλική ελεσθεοία ρσμίρςαςαι ρςημ ενξσρία ςξσ καθεμόπ
μα ξοίζει ςξ ρώμα ςξσ μα έουεςαι ρε επατή με ποόρχπξ ςηπ επιθσμίαπ ςξσ
αμενάοςηςα από ςξ αμ ξ επιδιχκόμεμξπ ρκξπό είμαι η ςεκμξπξίηρη. Με άλλα
λόγια, ρενξσαλική ελεσθεοία ρημαίμει δικαίχμα μα αμαπςύρρχ ρενξσαλική
δοαρςηοιόςηςα ετόρξμ θέλχ, για όρξ θέλχ, με όπξιξμ θέλχ και όπχπ θέλχ.
Αμενάοςηςα από ςξ εάμ η παοαδξριακή ηθική σπξκοιςικά ρσμέδερε ςξμ όοξ
ασςό με ςημ αμαπαοαγχγική διαδικαρία, ςασςίζξμςαπ ςημ εοχςική επιθσμία
με ςημ αμαπαοαγχγή ςξσ είδξσπ, είμαι ρατέπ πια ρςημ επξυήπ μαπ όςι ξ
όοξπ έυει εσούςεοξ πεοιευόμεμξ. Διατξοεςικά θα έποεπε μα παοαδευςξύμε
όςι ςξ αμθοώπιμξ ρώμα είμαι μόμξ ςξ μέρξ για ςημ επίςεσνη ςηπ
αμαπαοαγχγικήπ διαδικαρίαπ και όςι ςξ μσαλό και η φσυή μαπ, η
ποξρχπικόςηςά μαπ με άλλα λόγια δεμ παίζξσμ καμέμα οόλξ. Σξ όοιξ βέβαια
ρςημ ρενξσαλική ελεσθεοία, όπχπ και ρε κάθε δικαίχμα είμαι ςα δικαιώμαςα
ςχμ άλλχμ. Δεμ θα ποέπει δηλαδή μα αρκξύμε ςξ ξπξιξδήπξςε μαπ δικαίχμα
με ςοόπξ πξσ θα πεοιξοίζει ςα δικαιώμαςα ςχμ ρσμαμθοώπχμ μαπ.
Ο ξμξεοχςικόπ ρενξσαλικόπ ποξραμαςξλιρμόπ δεμ επιλέγεςαι. Απξςελεί
αμαπόρπαρςξ κξμμάςι ςηπ ποξρχπικόςηςαπ ςξσ καθεμόπ. Δίμαι έμτσςξ
γμώοιρμα πξσ ξτείλει μα ρέβεςαι κάθε δημξκοαςική κξιμχμία. Ιαμείπ μαπ
δεμ μπήκε ρε μια διαδικαρία μα ρκετςεί πξιξμ επιλέγει μα εοχςεσςεί, ή από
πξιξμ μιώθει έλνη. Δεμ είμαι μια διαδικαρία επιλξγήπ.
Όλξι είμαρςε ιδιαίςεοξι και διατξοεςικξί. Ιάπξιξι έυξσμε πεοιρρόςεοα κξιμά
γμχοίρμαςα κάπξιξι λιγόςεοα. Ιάπξιξι διατέοξσμε για λόγξσπ πξσ δεμ
ξτείλξμςαι ρε εμάπ αλλά ρςξσπ γξμείπ μαπ ή ρςη τύρη ((ύφξπ, βάοξπ,
υοώμα μαλλιώμ) ή και ρε καθαοά ςσυαίξσπ παοάγξμςεπ (πυ η καςαγχγήυώοα πξσ έςσυε μα γεμμηθξύμε). Ο καθέμαπ μαπ όμχπ έυει ςξ δικαίχμα
ρςξμ ασςξποξρδιξοιρμό και ρςη διατξοεςικόςηςα. Ζ διατξοεςικόςηςα
ενάλλξσ και όυι η ξμξιξμξοτία είμαι ασςή πξσ κάμει ςημ αμθοώπιμη τύρη
νευχοιρςή. Ο κάθε άμθοχπξπ διατέοει από ςξμ άλλξμ ενχςεοικά αλλά και
ρκέτςεςαι και μιώθει διατξοεςικά. Παοαμέμει εμςξύςξιπ ίδιξπ ρςξμ πσοήμα
ςηπ σπόρςαρήπ ςξσ λόγχ ακοιβώπ ςηπ αμθοώπιμήπ ςξσ τύρηπ.

Σξμ ςελεσςαίξ καιοό (αματξοά ρςιπ εκθέρειπ ςηπ ΑΙΡ) σπάουει έμςξμη
ρσζήςηρη αματξοικά με ςα δικαιώμαςα ςχμ ξμξτσλότιλχμ αςόμχμ.
Ακξύρςηκαμ πξλύ ακοαίεπ ςξπξθεςήρειπ και αμςιδοάρειπ. Οι αμςιδοάρειπ
ασςέπ δείυμξσμ δσρςσυώπ ςξ μέγεθξπ ςηπ άγμξιαπ και ςξσ τόβξσ ςηπ
κσποιακήπ κξιμχμίαπ απέμαμςι ρςξ ξςιδήπξςε διατξοεςικό. Δείυμξσμ επίρηπ
μια έμςξμη σπξκοιςική ρσμπεοιτξοά καθώπ η ξμξτσλξτιλία είμαι μια από ςιπ
ποαγμαςικόςηςεπ πξσ η κσποιακή κξιμχμία ρεμμόςστα αομείςαι επίμξμα μα
ρσζηςήρει παοαγμχοίζξμςάπ ςημ.
Δσρςσυώπ καςά ςη ρσζήςηρη ςξσ ζηςήμαςξπ ςηπ μξμικήπ αμαγμώοιρηπ ςηπ
ρυέρηπ ξμξτύλχμ ποξρώπχμ ακξύρςηκαμ απαοάδεκςεπ δηλώρειπ πξσ
ιρξδσμαμξύραμ με πλήοη απανίχρη ςηπ ξμξτσλξτιλίαπ, ςασςίζξμςαπ ςημ με
φσυική αμχμαλία με κςημξβαρία και παιδξτιλία κάςι πξσ ποξκάλερε ςημ
έμςξμη αμςίδοαρη ςξσ Δσοχπαψκξύ Ιξιμξβξσλίξσ.
Οι αμςιδοάρειπ μαπ πήγαμ ρε άλλεπ επξυέπ. Μαπ θύμιραμ ςημ επώδσμη
ιρςξοία ςηπ ξμξτσλξτιλίαπ και ςημ ςαύςιρη ςηπ αουικά με ςημ αμαοςία και ςξ
έγκλημα. Αογόςεοα, ρςξ δεύςεοξ μιρό ςξσ ποξηγξύμεμξσ αιώμα η
ξμξτσλξτιλία αμςιμεςχπίρςηκε χπ φσυική αρθέμεια. Απξυαοακςηοίρςηκε χπ
ςέςξια από ςημ Αμεοικαμική φσυιαςοική εςαιοεία ρςιπ αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξ
70 και ςξ 1981 από ςξ ςΔ. Όπχπ αμέτεοα ρςημ αουή, ςξ Μάιξ ςξσ 1990 η
ΠΟΤ απετάμθη όςι η ξμξτσλξτιλία δεμ ρσμιρςά φσυξλξγική διαςαοαυή.
Να θσμίρχ όςι μέυοι ςημ πεοαρμέμη δεκαεςία η ξμξτσλξτιλία ρςημ Ιύποξ
θεχοείςξ χπ πξιμικό αδίκημα, εμώ ξι ρςοαςεύριμξι απαλλάρρξμςαμ από ςημ
εκπλήοχρη ςχμ ρςοαςιχςικώμ ςξσπ σπξυοεώρεχμ επειδή θεχοξύμςαμ χπ
φσυικά αρθεμείπ. Ηα ποέπει επίρηπ μα ςξμιρςεί όςι μεςά ςη γμχρςή απόταρη
Μξδιμόπ εμαμςίξμ Κύποξσ απξπξιμικξπξιήθηκε η ρενξσαλική ποάνη μεςανύ
ρσμαιμξύμςχμ εμηλίκχμ μέρχ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ςξσ Πξιμικξύ Ιώδικα.
Διεθμείπ και εσοχπαψκξί ξογαμιρμξί και δικαρςήοια ςξμίζξσμ όςι ξι κάθε
είδξσπ διακοίρειπ είμαι παοάμξμεπ και αδικαιξλόγηςεπ. Διδικά όρξμ ατξοά
ςξ θέμα ςηπ ξμξτσλξτιλίαπ ςα εσοχπαψκά δικαρςήοια μέρχ ςηπ μξμξλξγίαπ
ςξσπ έυξσμ απξταμθεί όςι ξι αμςιλήφειπ για ςξμ παοαδξριακό γάμξ και ςημ
ξικξγέμεια έυξσμ ενελιυθεί εμώ έυξσμ καςαδικάρει επαμειλημμέμα υώοεπ πξσ
ποξέβαιμαμ ρε διακοίρειπ ειπ βάοξπ ςχμ ξμξτσλξτίλχμ. Πξλλά εσοχπαψκά
κοάςη ποξυώοηραμ ρςη διαμόοτχρη εμόπ ελάυιρςξσ κξιμξύ παοξμξμαρςή
ρεβαρμξύ ςχμ δικαιχμάςχμ ςχμ ξμξτσλξτίλχμ. Σξύςξ έγιμε είςε με ςημ
επέκςαρη ςηπ δσμαςόςηςαπ ρύμαφηπ γάμξσ και ρε ξμότσλα ζεσγάοια είςε με
ςη
μξμξθεςική καςξυύοχρη εμαλλακςικώμ μξοτώμ ςσπξπξιημέμηπ
ρσμβίχρηπ ςχμ γμχρςώμ ρύμτχμχμ ρσμβίχρηπ.
Δπίρηπ, ςξ ύμςαγμα ςηπ Ιύποξσ πεοιλαμβάμει επίρηπ ςημ σπξυοέχρη
ρεβαρμξύ ςηπ αουήπ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ ςχμ τύλχμ η ξπξία ρςη
ρύγυοξμη δσμαμική εκδξυή ςηπ σπξδηλώμει όςι η ιρόςηςα ςχμ τύλχμ δεμ
ρημαίμει απλώπ και μόμξμ όςι ξι γσμαίκεπ δεμ είμαι καςώςεοεπ από ςξσπ
άμδοεπ. ημαίμει, ςασςόυοξμα, όςι ςξ τύλξ δεμ μπξοεί μα θεχοείςαι
καθξοιρςικό κοιςήοιξ για ςημ απόδξρη ή ςημ απξρςέοηρη δικαιχμάςχμ.

Πξιξι όμχπ είμαι ξι λόγξι πξσ ρσμςείμξσμ ρςημ ξμξτξβία? Ποώςιρςα είμαι η
άγμξια και ξ τόβξπ για ςξ διατξοεςικό αλλά και ξ ρσμςηοηςιρμόπ και η
σπξκοιρία πξσ διέπει ξπιρθξδοξμικέπ κξιμχμίεπ για θέμαςα ςαμπξύ όπχπ η
αμθοώπιμη ρενξσαλικόςηςα.
Διδικόςεοα ρςημ Ιύποξ, η ποξκαςάληφη και η ευθοικόςηςα απέμαμςι ρςα
ξμξτσλότιλα άςξμα εμιρυύεςαι από:
-Σημ αμξικςά ξμξτξβική ςξπξθέςηρη ςηπ εκκληρίαπ
-Σημ ξμξτξβική ρςάρη και οηςξοεία μιαπ μεοίδαπ πξλιςικώμ ποξρώπχμ
-Σα αομηςικά ρςεοεόςσπα πξσ ποξβάλλξμςαι από ςα ΜΜΔ
- ςημ έλλειφη ρενξσαλικήπ διαπαιδαγώγηρηπ ρςα ρυξλεία
- ςημ αδσμαμία ςξσ εκπαιδεσςικξύ ρσρςήμαςξπ μα αμαπςύνει ςξ ρεβαρμό
ρςη διατξοεςικόςηςα, ςημ αμεκςικόςηςα και ςημ ενάλειφη ςχμ διακοίρεχμ.
Οι ενελίνειπ ρε πξλλέπ υώοεπ ςηπ Δσοώπηπ και ξι ποξρπάθειεπ πξσ
καςαβάλλξσμ ξι κξιμχμίεπ ςξσπ για μα εναλείφξσμ ςιπ διακοίρειπ απξςελξύμ
απόδεινη όςι μια ρύγυοξμη αμξικςή δημξκοαςική κξιμχμία δεμ θα ποέπει μα
λειςξσογεί καςαπιερςικά, εναμαγκάζξμςαπ ςξσπ πξλίςεπ μα κούβξσμ ςιπ
ξπξιερδήπξςε θεμιςέπ ρσμπεοιτξοέπ ςξσπ αλλά θα ποέπει μα αμςιρςέκεςαι ρε
μξξςοξπίεπ πξσ επιυειοξύμ μα επιβάλξσμ ςξ δικό ςξσπ ςοόπξ ζχήπ, έρςχ και
αμ έμαπ ρσγκεκοιμέμξπ ςοόπξπ ζχήπ είμαι ασςόπ πξσ ακξλξσθείςαι από ςη
ρσμςοιπςική πλειξφητία ςξσ πληθσρμξύ. Δεμ ποέπει μα νευμάμε όςι ςα
αμθοώπιμα δικαιώμαςα δεμ είμαι για ςημ πλειξφητία αλλά για ςξ άςξμξ.
Άλλχρςε, η δημξκοαςικόςηςα μίαπ κξιμχμίαπ εκτοάζεςαι ποχςίρςχπ μέρα
από ςημ αμαγμώοιρη ςξσ «δικαιώμαςξπ ςηπ διατξοεςικόςηςαπ» και ςημ
απξδξυή πξσ επιδεικμύει ρε ασςή. Γιαςί η ελεσθεοία είμαι ποώςα από όλα η
ελεσθεοία μα είραι διατξοεςικόπ, και «ρενξσαλική ελεσθεοία» είμαι ποιμ από
όλα η ελεσθεοία ασςώμ πξσ αρκξύμ ςημ ρενξσαλικόςηςα ςξσπ διατξοεςικά,
υχοίπ μα σπόκειμςαι ρε δσρμεμή μεςαυείοιρη και πεοιθχοιξπξίηρη για ςιπ
επιλξγέπ ςξσπ
Δρείπ χπ μέξι μπξοείςε μα αλλάνεςε ρσμςηοηςικέπ μξξςοξπίεπ πξσ ατεμόπ
μαπ εκθέςξσμ χπ υώοα αλλά κσοίχπ μαπ κάμξσμ δσρςσυιρμέμξσπ και
μίζεοξσπ πξλίςεπ. Ιαι δεμ εμμξώ μα απανιώμεςε ςημ παοάδξρη και ςημ
κξσλςξύοα μαπ. Μπξοείςε όμχπ μα ρσμειρτέοεςε ρςημ καλλιέογεια
κξιμχμικήπ κξσλςξύοαπ πξσ ρσμεπάγεςαι μια κξιμχμία αμξιυςή και τιλόνεμη.
κετςείςε ρξβαοά όςι θα μπξοξύραςε μα ήραρςαμ ρςη θέρη ςξσπ, (όπχπ
αμέτεοα καμείπ δεμ επιλέγει ξύςε ςξ ρενξσαλικό ςξσ ποξραμαςξλιρμό ξύςε
ςη υώοα ρςημ ξπξία γεμμιέςαι ξύςε ςξ υοώμα ςξ ξπξίξ έυει). Μια κξιμχμία
αγάπηπ, αμεκςικόςηςαπ και αλληλεγγύηπ είμαι μια κξιμχμία αρταλήπ, όπξσ
ξι πξλίςεπ απξλαμβάμξσμ ςα αγαθά ςηπ απαλλαγμέμξι από μίρη και πάθη.
Πξιξμ θα δευόραρςαμ ερείπ?Πξιόπ είμαι ξ τσριξλξγικόπ ρύμτχμα με ςα δικά
ραπ κοιςήοια?Δκείμξπ πξσ μξιάζει με όλξσπ ςξσπ άλλξσπ? Ιαι ςι ρημαίμει
μξιάζχ? Δίμαι απόλσςα ίδιξπ?Ιαι με πξιόμ?
Αμαλξγιρςείςε ασςά ςα εοχςήμαςα και βάλςε ςξμ εασςό ραπ ρςη θέρη ςχμ
«διατξοεςικώμ». Μεςατεοθείςε ρε έμα ρυξλείξ ρςημ Ατοική, ρε μια ςάνη
όπξσ όλα ςα παιδιά έυξσμ μαύοξ υοώμα…Πόρξ δίκαιξ και λξγικό θα ήςαμ μα

απξςελξύραςε αμςικείμεμξ κξοξψδίαπ επειδή είρςε ξι μόμξι λεσκξί? Ποιμ
απξοοίφεςε κάπξιξμ επειδή δεμ είμαι ραμ εράπ ρκετςείςε αμ ερείπ είρςε ίδιξι
με όλξσπ ςξσπ άλλξσπ και πχπ θα μιώθαςε αμ λόγχ ςηπ διατξοεςικόςηςάπ
ραπ βιώμαςε μξμανιά και απξμόμχρη. Μιαπ διατξοεςικόςηςαπ πξσ ατξοά
απξκλειρςικά και μόμξ ςξ άςξμό ραπ, ςημ ποξρχπική ραπ ζχή και δεμ
επηοεάζει με καμέμα ςοόπξ ςα δικαιώμαςα ςχμ άλλχμ.

