
 

 

 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EQUINET  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  

ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ  

ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 



 

 

Το Equinet, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων 

Προώθησης της Ίσης Μεταχείρισης: 

 

Υπενθυμίζοντας ότι η ίση μεταχείριση και η μη διάκριση αποτελούν τη βάση του 
οικουμενικού συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιώδεις αρχές και 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 
 

Αναγνωρίζοντας ότι το δικαίωμα στην ισότητα και τη μη διάκριση είναι το μόνο 
δικαίωμα που ορίζεται και στις εννέα βασικές συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ επίσης αποτελεί αντικείμενο δεσμευτικής νομοθεσίας 
και καλά αναπτυγμένης νομολογίας σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης και 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 
Υπενθυμίζοντας ότι οι φορείς ίσης μεταχείρισης είναι ανεξάρτητοι κρατικοί 
θεσμοί που έχουν συσταθεί ανά την Ευρώπη για την προώθηση της ισότητας και 
την καταπολέμηση των διακρίσεων και της παρενόχλησης, ενώ συχνά έχουν 
αρμοδιότητα και στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, 

 

Επαναλαμβάνοντας ότι οι φορείς ίσης μεταχείρισης είναι αφοσιωμένοι στην 
προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της ζωής, 

 
Αναγνωρίζοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα από τα πιο βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα και αφορά όχι μόνο τις "πληροφορίες" ή τις "ιδέες" που είναι 
καλοδεχούμενες ή θεωρούνται μη προσβλητικές ή ουδέτερες, αλλά και εκείνες που 
προσβάλλουν, σοκάρουν ή ενοχλούν το Κράτος ή οποιοδήποτε τμήμα του πληθυσμού, 
αλλά και υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν είναι απόλυτη, καθώς είναι 
αναγκαίο να αποτρέπεται η ρητορική μίσους, η οποία ορίζεται ως κάθε μορφή 
έκφρασης που διαχέει, υποκινεί, προωθεί ή δικαιολογεί την έχθρα που βασίζεται στη 
μισαλλοδοξία, 

 
Αναγνωρίζοντας τη σύνδεση ανάμεσα στη διάκριση, την παρενόχληση και τη ρητορική 
μίσους, 
 

Επισημαίνοντας με ανησυχία τις αναφορές για έναν αυξανόμενο αριθμό 
προεκλογικών εκστρατειών στην Ευρώπη που αμαυρώνονται από τη 

θυματοποίηση, τον μισαλλόδοξο λόγο ή τη ρητορική μίσους εναντίον ορισμένων 
κοινωνικών ομάδων, ενέργειες που συχνά εμφανίζονται ως απλές εκφράσεις 
προσωπικών αντιλήψεων ή ακόμη και έγνοια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
 

Αναγνωρίζοντας ότι οι διακρίσεις, η παρενόχληση, η ρητορική μίσους και οι 
ιδεολογίες ή ο προεκλογικός δημόσιος διάλογος που βασίζονται σε ιδέες ή 
θεωρίες γενετικής ανωτερότητας μιας ομάδας ατόμων λόγω των προσωπικών 
τους χαρακτηριστικών, είναι άμεσα και αναγκαστικά αντίθετες με τις 
δημοκρατικές αρχές, ενώ είναι ικανές να υπονομεύσουν τις θεμελιώδεις αξίες 
των δημοκρατικών κρατών και τις κοινές μας συνταγματικές παραδόσεις.         



 
 
 
 

Το Εquinet παρέχει τις ακόλουθες 
συστάσεις: 

 

 

Γενική αρχή της Ισότητας Ρητορική μίσους 
 

Η μη διάκριση και η επιδίωξη ουσιαστικής ισότητας 
είναι ακρογωνιαίοι λίθοι των ευρωπαϊκών δημοκρατιών 
και η προσήλωση σε αυτές της αρχές δοκιμάζεται 
αυστηρά στις προεκλογικές εκστρατείες. 

 Η ίση μεταχείριση και η μη διάκριση συνιστούν 
τα ελάχιστα κοινά πρότυπα που πρέπει να 
ακολουθούνται από όλους και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των προεκλογικών 
περιόδων. 

Τα πολιτικά κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει 
να εξετάσουν τη δυνατότητα υιοθέτησης ή στήριξης ενός 
κώδικα δεοντολογίας για τις προεκλογικές εκστρατείες, 
που να περιλαμβάνει μια πολιτική αντιμετώπισης των 
διακρίσεων, της παρενόχλησης και της ρητορικής μίσους. 

Απαγόρευση των διακρίσεων

 Τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι, 
καθώς και οι εργαζόμενοι για αυτούς, στα 
προγράμματα και στις εκστρατείες τους, πρέπει 
να απέχουν από τη χρήση ή την υποστήριξη 

γλώσσας που ισοδυναμεί με ρητορική μίσους1.  

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά την 
κάλυψη των προεκλογικών εκστρατειών, 
πρέπει να απέχουν από την χρήση ή την 
ενθάρρυνση της ρητορικής μίσους. Η 
αναφορά σε γλώσσα που περιέχει 
ρητορική μίσους στις προεκλογικές 
εκστρατείες θα πρέπει να γίνεται με 
υπεύθυνο τρόπο, με την ανάλογη και 
κριτική ανάλυση του περιεχομένου. 

Χειρισμός ευαίσθητων θεμάτων 2 

Τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι, καθώς και 
οι εργαζόμενοι για αυτούς, στα προγράμματα και στις 
εκστρατείες τους, πρέπει να απέχουν από τη χρήση 
μισαλλόδοξου λόγου ή από προτάσεις πολιτικών και 
νόμων που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και από την 
προώθηση ή την υποστήριξη ιδεών και θεωριών περί 
ανωτερότητας μιας ομάδας ανθρώπων με βάση τη φυλή, 
την εθνική/ εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, το φύλο, 
την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την 
ταυτότητα φύλου, την αναπηρία, άλλα προστατευόμενα 
προσωπικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών. 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά την κάλυψη  των 
προεκλογικών εκστρατειών, πρέπει να απέχουν από τη 
χρήση ή την ενθάρρυνση του μισαλλόδοξου λόγου ή από 
πολιτικές και ιδέες ή θεωρίες περί ανωτερότητας μιας 
ομάδας ανθρώπων με βάση τη φυλή, την εθνοτική 
καταγωγή, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την 
αναπηρία, άλλα προστατευόμενα προσωπικά 
χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών. Η μνεία σε τέτοια 
θέματα και δηλώσεις σε προεκλογικούς αγώνες θα πρέπει 
να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο, με την οφειλόμενη εξήγηση 
και με κριτική ανάλυση του πλαισίου αναφοράς. 

  

            Τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι, καθώς και 
οι εργαζόμενοι για αυτούς, θα πρέπει να χειρίζονται 
υπεύθυνα και δίκαια τα ευαίσθητα θέματα που 
σχετίζονται με ομάδες, οι οποίες προσδιορίζονται από 
τα κοινά τους προστατευόμενα προσωπικά 
χαρακτηριστικά, προκειμένου να αποφεύγεται ο 
στιγματισμός τους. 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά την κάλυψη των 
προεκλογικών αγώνων, θα πρέπει να χειρίζονται υπεύθυνα 
και δίκαια τα ευαίσθητα θέματα που σχετίζονται με 
ομάδες, οι οποίες προσδιορίζονται από τα κοινά τους 
προστατευόμενα προσωπικά χαρακτηριστικά, 
προκειμένου να αποφεύγεται ο στιγματισμός τους. Η μνεία 
σε τέτοια ευαίσθητα θέματα πρέπει να συνοδεύεται από 
ανάλογη ερμηνεία και κριτική ανάλυση του περιεχομένου. 

Ίση εκπροσώπηση στους εκλογικούς 
καταλόγους 

Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να εξετάσουν τη 
δυνατότητα υιοθέτησης πρακτικών και πολιτικών, 
προκειμένου να πετύχουν μια εκπροσώπηση που θα 
αντανακλά τη διαφορετικότητα των ανθρώπων στην 
κοινωνία, σε όλους τους εκλογικούς καταλόγους τους, 
ακόμη και ελλείψει ρητής νομικής υποχρέωσης.

1 Για το σκοπό της παρούσας σύστασης, ως ρητορική μίσους νοείται, σύμφωνα με τη διατύπωση της Γενικής Σύστασης Πολιτικής υπ’ αριθ. 15 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της 
Μισαλλοδοξίας  για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, η προάσπιση, η προώθηση ή η  υποκίνηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, της ταπείνωσης, του μίσους ή του εξευτελισμού ενός προσώπου ή 
ομάδας προσώπων, καθώς και κάθε παρενόχληση, προσβολή, αρνητικό στερεότυπο, στιγματισμός ή απειλή του προσώπου ή της ομάδας αυτή, καθώς και η δικαιολόγηση των προαναφερόμενων τύπων 
έκφρασης, επί τη βάσει της «φυλής», χρώματος, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, γλώσσας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, φύλου, γένους, ταυτότητας 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών ή κατάστασης. 
2 Για το σκοπό της παρούσας σύστασης, ως ευαίσθητο θέμα νοείται κάθε θέμα το οποίο χρησιμοποιείται συστηματικά στον ρατσιστικό και μισαλλόδοξο λόγο ή στη ρητορική μίσους εναντίον ορισμένων 

ομάδων. Στα ευαίσθητα θέματα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, όχι όμως περιοριστικά,  τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, τα επιδόματα ανεργίας, ή τα στατιστικά εγκληματικότητας.
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Τo Equinet είναι Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Προώθησης της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης, 
ένας συλλογικός οργανισμός, 49 φορέων ίσης μεταχείρισης από 36 ευρωπαϊκές χώρες από 
όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι εθνικοί φορείς προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
είναι δημόσιοι οργανισμοί που συνδράμουν τα θύματα των διακρίσεων, παρακολουθούν 
και υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με θέματα διακρίσεων και συμβάλλουν στην εμπέδωση των 
δικαιωμάτων και στην ανάδειξη της αξίας της ισότητας στην κοινωνία. Έχουν αρμοδιότητα 
για έναν, για κάποιους ή για όλους τους λόγους διάκρισης που προστατεύονται από το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης - φύλο, φυλετική και εθνική ή εθνοτική καταγωγή, ηλικία, 
σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκεία ή πεποιθήσεις, και αναπηρία. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:  

EQUINET                                                       Επίτροπος Διοικήσεως και 

                                                             Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 

www.equineteurope.org                                                   www.ombudsman.gov.cy 
 

info@equineteurope.org                                          ombudsman@ombudsman.gov.cy 

 

facebook.com/equineteurope               Επίτροπος Διοικήσεως - Cyprus Ombudsman 

 
                                                        @equineteurope                                                              @CYOmbudsman 
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