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1.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ανθρώπινα δικαιώµατα το 2003

Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να ανταποκριθεί στον στόχο της να προωθήσει µια
κοινότητα αξιών και οφείλει, εποµένως, να οδηγήσει την Ε.Ε. ώστε
► να αντιµετωπίσει τις χειρότερες καταστάσεις κρίσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

στον κόσµο,
► να διασφαλίσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων κατά την

αντιµετώπιση της 'τροµοκρατίας' και της 'λαθροµετανάστευσης',
► να διαµορφώσει τη λογοδοσία της Ε.Ε. για την τήρηση των ανθρωπίνων

δικαιωµάτων µέσα σε µια διευρυµένη Ένωση.

Η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε µια στιγµή κατά την
οποία η Ε.Ε. αντιµετωπίζει µείζονα αλλαγή. Η διεύρυνση της Ε.Ε. µε δέκα νέες χώρες το
2004 είναι δεδοµένη και η συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης γίνεται ορµητικότερη, µε τη
Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης να δίνει µορφή σε µια συνταγµατική συνθήκη. Πίσω
από αυτές τις εξελίξεις ως κινητήρια δύναµη βρίσκεται η επιθυµία να ενισχυθεί και να
σταθεροποιηθεί η Ε.Ε. ως κοινότητα αξιών, βασισµένη στις αρχές της δηµοκρατίας, του
σεβασµού για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και του κράτους δικαίου.

Την ίδια στιγµή, η Ευρώπη βιώνει µια περίοδο µεγάλης αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Το
ωστικό κύµα της 11ης Σεπτεµβρίου σε καµία περίπτωση δεν έχει σβήσει και η κυρίαρχη
έµφαση στην ασφάλεια είχε ήδη βαθύτατο αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Στον
διεθνή στίβο, η ρητορεία περί της ανάγκης να εξισορροπηθούν αυτά τα δύο αποκαθίσταται
σταδιακά, όµως στην πραγµατικότητα τα ανθρώπινα δικαιώµατα εξακολουθούν να
θυσιάζονται µε υπερβολική ευκολία. Στο µεταξύ, σε πολλές χώρες οι παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων συνεχίζονται αναίσχυντα υπό το πρόσχηµα της 'καταπολέµησης
της τροµοκρατίας', ενώ κάποιες από τις σοβαρότερες καταστάσεις παγκοσµίως, όσον αφορά
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, φαίνεται να έχουν περιχαρακωθεί ακόµη περισσότερο. Στο
εσωτερικό µέτωπο, η ασφάλεια οδηγεί την ηµερήσια διάταξη κατά τρόπο που δηµιουργεί
ανησυχίες σχετικά µε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και µε ρυθµό που
καθιστά δυσχερή την εφαρµογή επαρκώς εξονυχιστικού ελέγχου.

Η αίσθηση της ανασφάλειας έχει επίσης εκδηλωθεί, ιδίως µε τη µορφή µίας άνευ
προηγουµένου αντι-µεταναστευτικής τάσης. Τα δικαιώµατα εκείνων που χρειάζονται
προστασία συνεχίζουν να απειλούνται από το γεγονός ότι οι πρακτικές περί το άσυλο
καθίστανται ολοένα και πιο περιοριστικές σε εθνικό επίπεδο, ενώ η κοινή πολιτική ασύλου
που διαµορφώνεται σε επίπεδο Ε.Ε. ενέχει τον κίνδυνο να υπονοµεύσει τη Σύµβαση της
Γενεύης από αρκετές απόψεις. Οι προσπάθειες να γίνει η Ευρώπη όσο το δυνατόν πιο
δυσπρόσιτη εκτείνονται ραγδαία σε διακανονισµούς µε τις χώρες προέλευσης και διέλευσης.
Οι διευθετήσεις αυτές συµπληρώνονται µε την άσκηση πίεσης προς τις χώρες αυτές, ώστε να
δέχονται πίσω τους 'λαθροµετανάστες', ενώ υπάρχει µεγάλη πιθανότητα οι πρόσφυγες να
δεχτούν πίεση να επαναπατριστούν παρά το ενδεχόµενο να συνεχίζουν να υφίστανται
σοβαροί προβληµατισµοί σχετικά µε την ασφάλειά τους, όπως στην περίπτωση του
Αφγανιστάν.
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Η Ε.Ε. καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες να καταστήσει αποτελεσµατικότερη την
πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µέσω των πολλαπλών οργάνων που έχει στη
διάθεσή της στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και στα προγράµµατα
συνεργασίας. Οι προσπάθειες αυτές παράγουν όντως σταθερή πρόοδο από αρκετές απόψεις.
Εντούτοις, δεν βλέπουµε σχεδόν κανένα αποτέλεσµα σε ορισµένες από τις χειρότερες
καταστάσεις κρίσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα παγκοσµίως, όπου η Ε.Ε. δεν είναι ικανή
ή δεν είναι έτοιµη να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο επίκεντρο των προσπαθειών της,
λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης και κοινής εστίασης. Την ίδια στιγµή, το τυφλό σηµείο
της Ε.Ε. όσον αφορά την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εντός των ίδιων της των
συνόρων καθίσταται κρισιµότερο όσο πλησιάζει η διεύρυνση.

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα εξακολουθούν να κινδυνεύουν. Κατά συνέπεια, τρεις µείζονες
προκλήσεις συναποτελούν το κεντρικό εστιακό σηµείο αυτού του υποµνήµατος:
1. η ανάγκη να αντιµετωπισθούν οι καταστάσεις κρίσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

θέτοντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο επίκεντρο της επίλυσης των συγκρούσεων,
2. η ανάγκη να διασφαλιστεί µε εγγυήσεις η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην

προσπάθεια κατά της 'τροµοκρατίας' και κατά της 'λαθροµετανάστευσης', και
3. η ανάγκη να εδραιωθεί επαρκής λογοδοσία σε επίπεδο Ε.Ε. για την τήρηση των

ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο εσωτερικό µιας διευρυµένης Ένωσης.

Η ∆ιεθνής Αµνηστία ελπίζει ότι η Ελληνική Προεδρία θα διατηρήσει ξεκάθαρη οπτική για
τις ζωτικές αξίες που πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης. Και
ότι θα καταστήσει, µε αυτόν τον τρόπο, την Ε.Ε. ικανή να επιτύχει τη σωστή ισορροπία:
µεταξύ ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, µεταξύ συνεργασίας και πίεσης, µεταξύ
ελέγχου και προστασίας, µεταξύ των προτύπων που απαιτεί για τους άλλους και εκείνων που
είναι έτοιµη να εφαρµόσει για την ίδια.
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2.  Η Ελληνική Προεδρία

Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να προωθήσει την υπόθεση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων αναγνωρίζοντας ότι οι φιλοδοξίες της για την Ε.Ε. πρέπει να
αντανακλώνται και στο εσωτερικό της.

Με το µήνυµα της Προεδρίας, «Η Ευρώπη µας – Μοιραζόµαστε το µέλλον σε µια Κοινότητα
αξιών», η Ελλάδα προσφέρει σαφή ένδειξη του προγράµµατος και των προτεραιοτήτων της:

1. Εφαρµογή της ηµερήσιας διάταξης της διεύρυνσης: διασφάλιση της συνθήκης ένταξης
για τα δέκα νέα µέλη και τήρηση της προενταξιακής στρατηγικής για τα υπόλοιπα
υποψήφια κράτη.

2. Καθοδήγηση των διεργασιών µεταρρύθµισης της Ένωσης: µεταφορά των προτάσεων της
Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη.

3. Επίτευξη αποτελεσµάτων πάνω στη 'Στρατηγική της Λισσαβόνας': αναζωογόνηση της
οικονοµίας και της κοινωνικής συνοχής της Ευρώπης και προαγωγή της αειφόρου
ανάπτυξης.

4. Ανάπτυξη του «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης»: εφαρµογή των
αποφάσεων του Συµβουλίου της Σεβίλλης για το άσυλο και τη µετανάστευση και για τον
έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.

5. Προβολή σταθερότητας στην υφήλιο: µε ιδιαίτερη εστίαση στις περιοχές άµεσης
εγγύτητας.

Σε όλα αυτά τα σηµεία ενυπάρχει στοιχείο ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Σε γενικές γραµµές, η
διεύρυνση, η µεταρρύθµιση και η αειφόρος ανάπτυξη υπονοούν ένα όραµα πραγµάτωσης
των στοιχειωδών δικαιωµάτων. Αναφορικά µε τα δύο τελευταία σηµεία, ωστόσο, ο
αντίκτυπος της Ε.Ε. στα ανθρώπινα δικαιώµατα αναπόφευκτα θα είναι πιο ρητός.

Το κείµενο των ελληνικών προτεραιοτήτων σε γενικές γραµµές δεν αναπτύσσει το θέµα της
προαγωγής της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ως µείζον συστατικό
στοιχείο των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα µέσα στα
(διευρυµένα) σύνορα της ίδιας της Ένωσης, η έµφαση τίθεται στον πρωταρχικό και υπέρτατο
στόχο αυτής της προεδρίας να αποκαταστήσει µια ατµόσφαιρα ασφάλειας και εµπιστοσύνης
εν όψει της έκδηλης αβεβαιότητας στην παγκόσµια σκηνή, και όχι στην τήρηση των
στοιχειωδών δικαιωµάτων από την Ε.Ε. και τα ίδια τα κράτη-µέλη της. Ωστόσο, ακόµα και
χωρίς µια τέτοια συγκεκριµένη προτεραιότητα, υπάρχουν λόγοι για τη θετική προσδοκία ότι
η Ελλάδα θα είναι έτοιµη και ικανή να προωθήσει την υπόθεση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων µέσω της προεδρίας της.

Η Ελληνική Προεδρία είναι σε θέση να αξιοποιήσει την πνοή πραγµατισµού που έφερε η
προκάτοχός της σε ολόκληρη τη σφαίρα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε σχέση µε τρίτες
χώρες. Την ίδια στιγµή, εντούτοις, θα αναγκαστεί να αντιµετωπίσει µια πελώρια πρόκληση,
έχοντας να εκπροσωπήσει την Ε.Ε. στην 59η Σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών. Αν και η προηγούµενη σύνοδος προκάλεσε
σοβαρότατη αυτοκριτική αξιολόγηση, η προσεχής θα είναι πιθανότατα εξίσου δύσκολη.
Ορισµένες, µάλιστα, από τις πλέον προβληµατικές καταστάσεις θα πρέπει να
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αντιµετωπιστούν όχι µόνο σε αυτό το λίαν πολιτικοποιηµένο πολυµερές φόρουµ, αλλά και µε
απ' ευθείας διάλογο και αντιπαράθεση: Μέση Ανατολή (Ισραήλ / Κατεχόµενα Εδάφη),
Ρωσία (ιδίως Τσετσενία), Κολοµβία, Κίνα, Ιράν.

Έχοντας αναλάβει σταθερά τον ρόλο της προεξάρχουσας αντίρροπης δύναµης έναντι των
ΗΠΑ, η Ε.Ε. θα πρέπει να συνεχίσει να ανθίσταται στη συνεχιζόµενη επίθεση των ΗΠΑ
εναντίον των επιτευγµάτων του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς διακυβέρνησης και ιδίως
εναντίον του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου. Η Ε.Ε. δεν διαθέτει απαστράπτον ιστορικό – η
συλλογικότητα κατέρρευσε υπερβολικά εύκολα σε κρίσιµες στιγµές. Η πιθανότητα ενός
πολέµου εναντίον του Ιράκ ενδέχεται κάλλιστα να επισκιάσει κάθε προηγούµενο και να
µετατραπεί στη µέγιστη πρόκληση κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Εάν συµβεί
αυτό, τα κεντρικά στοιχεία του προσανατολισµού της Ε.Ε. θα πρέπει αναγκαστικά να είναι η
προστασία των αµάχων και των προσφύγων.

Η εσωτερική διάσταση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας αποσκοπεί στη
διασφάλιση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης για όλους, όµως η
πραγµατικότητα πιθανότατα θα είναι πιο επιλεκτική, αν δεν είναι ολωσδιόλου περιοριστική.
Για την Ελλάδα, µε σύνορα από τα πλέον εκτεταµένα της Ε.Ε., είναι πολύ µεγάλη η πίεση
και το στοίχηµα να προωθήσει τις ηµερήσιες διατάξεις για το άσυλο και τη µετανάστευση
και να δηµιουργήσει µεγαλύτερη συνεργασία στον έλεγχο και την αστυνόµευση των
συνόρων.

Για αρκετούς προφανείς λόγους, η επικείµενη διεύρυνση της Ε.Ε. έχει επίσης ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Υπάρχει µία πλευρά που δεν είναι τόσο προφανής αλλά είναι
εξίσου σηµαντική. Πρόκειται για την ανανεωµένη εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώµατα που
προκαλεί ιδίως η υποψηφιότητα της Τουρκίας. Αν πρόκειται να ανταποκριθεί η Ε.Ε. στη
διακηρυγµένη της ανωτερότητα, θα πρέπει όχι µόνο να επιδιώκει τα υψηλότερα πρότυπα
επιδόσεων από τα υποψήφια κράτη-µέλη, αλλά και να αντιµετωπίσει τον εφησυχασµό των
σηµερινών κρατών-µελών όσον αφορά τις επιδόσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Οι
τακτικές εκθέσεις της ∆ιεθνούς Αµνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ευρώπη
περιλαµβάνουν σταθερά την πλειονότητα των σηµερινών κρατών-µελών της Ε.Ε., µερικά
από τα οποία έχουν σοβαρά προβλήµατα (µεταξύ αυτών και η Ελλάδα). Η αντίδραση της
Ε.Ε. ήταν, µέχρι στιγµής, εκκωφαντική σιωπή.

Η Ελληνική Προεδρία θα πρέπει να αρθεί στο ύψος της πρόκλησης. ∆εν θα πρέπει απλώς να
αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά και να αναλογιστεί τι αξία έχει
η δέσµευση της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώµατα όταν µπορεί µε τέτοια ευκολία να
παραβλέπει σοβαρά προβλήµατα µέσα στα ίδια της τα σύνορα. Η ∆ιεθνής Αµνηστία
προτρέπει την Ελληνική Προεδρία να υποκινήσει µια διεργασία ανάπτυξης ενός συστήµατος
σωστής λογοδοσίας σε επίπεδο Ε.Ε. για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα
κράτη-µέλη, σηµερινά και µελλοντικά.
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3.  Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στον κόσµο

Κοιτάζοντας την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ανά τον κόσµο και τη φιλοδοξία
της Ε.Ε. να αναπτύξει συνεκτικές πολιτικές, µπορεί κανείς να διακρίνει τρεις όψεις. Η πρώτη
είναι η σταθερή προσπάθεια να τεθεί σε εφαρµογή η πολιτική της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και να λειτουργήσουν αποτελεσµατικότερα οι διάφοροι µηχανισµοί που έχει στη
διάθεσή της. Η δεύτερη είναι ότι ο κυρίαρχος στόχος της ασφάλειας, στον οποίο δόθηκε άνευ
προηγουµένου ώθηση κατά τη 'µάχη ενάντια στην τροµοκρατία', διαπερνά τις εξωτερικές
σχέσεις της Ε.Ε. κατά τρόπο που πάρα πολύ συχνά υποβιβάζει τις ανησυχίες για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα στη δεύτερη θέση ή και χαµηλότερα. Η τρίτη είναι η εµφανής
ανικανότητα της Ε.Ε. να έχει αντίκτυπο σε ορισµένες από τις πλέον παγιωµένες καταστάσεις
κρίσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα παγκοσµίως.

Πρακτική εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων: έργο εν εξελίξει

Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσει µια συστηµατική,
προσανατολισµένη στο αποτέλεσµα και υπεύθυνη πολιτική για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα σε σχέση µε τρίτες χώρες

Τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκε σηµαντική προσπάθεια από πλευράς της Ε.Ε. να
καταστήσει αποτελεσµατικότερες τις πολιτικές της για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε σχέση
µε τρίτες χώρες. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αυτών των πολιτικών, η πρόοδος κατά την
τελευταία δεκαετία και ιδίως τα τελευταία λίγα χρόνια υπήρξε πολύ αξιόλογη. Νέα σύνολα
κατευθυντήριων γραµµών, για την καταπολέµηση των βασανιστηρίων και για τους
θεσµοθετηµένους διαλόγους µε τρίτες χώρες περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προστέθηκαν
στα ήδη υπάρχοντα εργαλεία, ενώ το πρόγραµµα συνεργασίας της Κοινότητας
αναδιοργανώνεται και βασίζεται σε ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων. Σε ό,τι αφορά, όµως, την
επίτευξη απτών αποτελεσµάτων, πάρα πολύ συχνά δεν έχει να επιδείξει παρά ελάχιστα. Η
ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις συµφωνίες της Ε.Ε. µε τρίτες χώρες µοιάζει
περισσότερο να είναι «κενό γράµµα» παρά ουσιώδες στοιχείο. Η µεγαλύτερη πρόκληση για
την Ε.Ε. συνεχίζει να είναι να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε πρακτική εφαρµογή και να
είναι πιο αποτελεσµατική.

Αναγνωρίζοντας αυτήν την πραγµατικότητα, ένα νέο σύνολο συµπερασµάτων του
Συµβουλίου, που υιοθετήθηκε επί ∆ανικής Προεδρίας, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
βελτιώσει την πρακτική µε µια σειρά απτούς τρόπους, δίνοντας σηµασία στην εφαρµογή των
συναφών εργαλείων, καθώς και στην ένταξη των πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
στον κύριο κορµό των διαδικασιών και στην ενίσχυση της συνοχής. Επίσης, υποβάλλουν την
εφαρµογή των πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε ετήσια επιθεώρηση και
επιδιώκουν στενότερη διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των
πολιτών. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να έχει θετική υποδοχή. Το σηµαντικότερο ίσως σε όλα
αυτά είναι να καταστεί η προσπάθεια για τα ανθρώπινα δικαιώµατα πιο δοµηµένη και πιο
συνεπής: µε τον καθορισµό σαφών προτεραιοτήτων, µε συστηµατική παρακολούθηση και
αξιολόγηση, µε το να γίνει πιο διαφανής και υπόλογη. ∆ιότι, στην καθηµερινή πίεση της
πολιτικής, αυτός είναι ο µόνος τρόπος να ενταχθούν πραγµατικά σε ένα ενιαίο σύνολο οι
ανησυχίες και οι στόχοι για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να διασφαλιστεί ότι αποτελούν
πραγµατικά ένα ουσιώδες, αδιαπραγµάτευτο στοιχείο.
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Ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώµατα

Η διακήρυξη ότι «∆εν νοείται ασφάλεια χωρίς ανθρώπινα δικαιώµατα» πρέπει να
µεταφραστεί σε απτές ενέργειες.

∆ιατέµνοντας όλα τα παραπάνω, η ‘µάχη ενάντια στην τροµοκρατία’ συνεχίζει να διαποτίζει
τις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε. µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τα ίχνη της είναι
εµφανή µέσα από την επέκταση και την επίταση της αστυνοµικής και δικαστικής
συνεργασίας σε µια ραγδαία διαδικασία ‘εξωτερίκευσης’ της πολιτικής ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών (JHA). Εντούτοις, δίνεται ελάχιστη ή και καθόλου προσοχή στον αντίκτυπο στα
ανθρώπινα δικαιώµατα. Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει µέχρι στιγµής σαφής αντίδραση στον
τρόπο µε τον οποίο πολλές χώρες δικαιολογούν πλέον τα καταπιεστικά νοµοθετικά µέτρα και
τη συστηµατική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ως ‘αντιτροµοκρατία’.

Η αποσύνδεση της ασφάλειας από τα ανθρώπινα δικαιώµατα επανορθώνεται βαθµιαία στη
ρητορεία, όµως οι ποµπώδεις διακηρύξεις ότι δεν µπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς
ανθρώπινα δικαιώµατα δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ουσιαστική εφαρµογή. Η οµόφωνη
υιοθέτηση, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 22 Νοεµβρίου 2002,
απόφασης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την αντιτροµοκρατία, αποτελεί ευπρόσδεκτο
βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση, όµως θα απαιτήσει σταθερή προσπάθεια, ιδίως στην 59η
Σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, για να
επιβεβαιωθεί αυτή η σύνδεση και να αναληφθούν απτές ενέργειες. Ο ρόλος της Ε.Ε. θα είναι
σηµαντικός σε αυτήν την προσπάθεια.

Πρέπει να κάνουµε τη διαφορά – καταστάσεις κρίσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
ανά τον κόσµο

Οι πλέον επίµονες και παγιωµένες καταστάσεις κρίσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
πρέπει να αντιµετωπιστούν επιµένοντας στην ανεξάρτητη παρατήρηση της
κατάστασης, αφήνοντας περιθώρια για δηµόσιο έλεγχο και θέτοντας τα ανθρώπινα
δικαιώµατα στο επίκεντρο οποιασδήποτε ειρηνευτικής διαδικασίας.

Η προσπάθεια της Ε.Ε. για την πρακτική εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν είχε
κανέναν αντίκτυπο σε ορισµένες από τις πλέον επίµονες καταστάσεις κρίσης για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα. Στις εµφανέστερες από αυτές τις καταστάσεις, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα έχουν «παγιδευτεί» σε βίαιες συγκρούσεις, όπως στο Ισραήλ / Κατεχόµενα
Εδάφη, στη Ρωσία / Τσετσενία, στην Κολοµβία. Εντούτοις, υπάρχει επίσης ένα φάσµα
καταστάσεων παγιωµένης καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τις οποίες η διεθνής
κοινότητα έχει παραλείψει να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά παρά την υψηλής
δηµοσιότητας παρέµβασή της (που σε ορισµένες περιπτώσεις περιλαµβάνει κυρώσεις ή
συγκεκριµένους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα), όπως στην περιοχή των Μεγάλων
Λιµνών, την Κίνα, το Ιράν, την Αλγερία, τη Ζιµπάµπουε. Τυπικά πρόκειται για χώρες µε
υψηλό πολιτικό, στρατηγικό ή οικονοµικό ενδιαφέρον, και είναι αυτή η παράλειψη που
τείνει να καθορίζει την αποτελεσµατικότητα της παγκόσµιας προσπάθειας για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, παρά τις επιτυχίες, σε σχετικό βαθµό, µε χώρες όπου έχουν µικρότερη σηµασία
τέτοια συµφέροντα.
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Αυτός είναι ένας ακόµα λόγος για να ζητήσουµε από την Ε.Ε., ως τον καίριο παράγοντα σε
παγκόσµιο επίπεδο, να εντείνει την προσπάθειά της. Θα απαιτηθεί γι' αυτό να εξετάσει
σοβαρά η Ε.Ε. το πώς µπορεί να προχωρήσει πέρα από τη συνηθισµένη «ιεροτελεστία» του
πολιτικού διαλόγου, πώς µπορεί να κάνει βήµατα πέρα από τη συνήθη έκκληση για πολιτικές
λύσεις και να επεκτείνει αυτόν τον διάλογο ώστε να συµπεριλάβει τις ακόλουθες αρχές:
● ότι τα πρότυπα του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και του ανθρωπιστικού δικαίου

δεν είναι διαπραγµατεύσιµα και θα πρέπει να τίθενται στο επίκεντρο οποιασδήποτε
ειρηνευτικής διαδικασίας,

● ότι η πρόσβαση σε καταστάσεις σοβαρής και επίµονης καταπάτησης και η ανεξάρτητη
παρατήρησή τους είναι ζωτικές προϋποθέσεις για τη στοιχειώδη προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων,

● ότι οι χώρες όπου σηµειώνονται τέτοιες καταπατήσεις θα πρέπει κανονικά να υπόκεινται
σε δηµόσιο έλεγχο, ως απαραίτητο συµπλήρωµα του πολιτικού διαλόγου.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών

Η συµβολή της Ε.Ε. στην 59η Σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των
Ηνωµένων Εθνών πρέπει να έχει ως οδηγό τη ζωτική ανάγκη να αποκατασταθεί και να
διατηρηθεί η ακεραιότητα αυτού του οργάνου ως του κύριου φόρουµ παγκοσµίως που
εξετάζει τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και όπου µπορούν
να ακουστούν τα θύµατα.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών (UNCHR) είναι το κύριο
φόρουµ που πρέπει να επιβεβαιώνει αυτές τις αρχές και να εφαρµόζει αυτού του είδους τον
έλεγχο. Σχεδόν όλες οι χώρες που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο έχουν
εµφανιστεί στην ηµερήσια διάταξη της Επιτροπής ή έχουν γίνει αντικείµενο συζητήσεων µε
τον έναν ή τον άλλον τρόπο επί αρκετά χρόνια. Η Σύνοδος 2002 της UNCHR δέχτηκε
σοβαρές επικρίσεις για την αδυναµία της να προβεί σε απτές ενέργειες στις περισσότερες
περιπτώσεις και για το ότι απέτυχε εποµένως να ανταποκριθεί στην ευθύνη της ως το κύριο
όργανο παγκοσµίως που ασχολείται αποκλειστικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Στην
καταληκτική της οµιλία στην 58η Σύνοδο, η Μαίρη Ρόµπινσον ζήτησε «βαθιά περισυλλογή»
σχετικά µε αυτόν τον ζωτικό ρόλο.

Με την Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών να γίνεται όλο και
περισσότερο το σηµείο εστίασης για µια αναδυόµενη κοινή πολιτική της Ε.Ε. για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, η Ελληνική Προεδρία θα αντιµετωπίσει τη δυσθεώρητη πρόκληση
να ηγηθεί της συµµετοχής της Ε.Ε. στην 59η Σύνοδό της το 2003. Θα είναι σηµαντικό η Ε.Ε.
να χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα που διαθέτει, µεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της τακτικής
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ-CFSP) µε τους διµερείς
πολιτικούς διαλόγους της, για να διασφαλίσει:
● ότι η Επιτροπή δραστηριοποιείται οποτεδήποτε σηµειώνονται σοβαρές παραβιάσεις των

ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
● ότι τα µέλη της συνεργάζονται µε τους όρους των συναφών αποφάσεων,
● ότι η εντολή των εµπειρογνωµόνων της ανά χώρα ανανεώνονται σε περίπτωση που

υπάρχουν καταστάσεις σοβαρών και επίµονων καταπατήσεων,
● ότι το έργο των εµπειρογνωµόνων της ανά θέµα βρίσκει υποστήριξη αντί να

υπονοµεύεται.
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Η ∆ιεθνής Αµνηστία παρουσιάζει χωριστά ένα εκτενές υπόµνηµα1 µε έναν αριθµό
προτεραιοτήτων που αφορούν σε χώρες και θέµατα. Καλεί την Ε.Ε. να αναλάβει
αποφασιστική δράση για να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα αντιµετωπίσει τις συνεχιζόµενες
καταστάσεις κρίσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Κολοµβία, τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του
Κονγκό, το Ισραήλ και τα Κατεχόµενα Εδάφη, την Τσετσενική ∆ηµοκρατία της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, και, νέο στον κατάλογο λόγω της δραµατικής επιδείνωσης της κατάστασης
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το Νεπάλ. Σε όλες αυτές τις χώρες, η ατιµωρησία για σοβαρές
καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων συνεχίζεται, αποτελώντας καίριο εµπόδιο για
την επίλυση συγκρούσεων, τη βιώσιµη ειρήνη και την ασφάλεια. Επιπλέον, ζητά
αποτελεσµατικά βήµατα, σε συνέχεια της απόφασης περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
αντιτροµοκρατίας που υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών τον Νοέµβριο
του 2002, καθώς και (µαζί µε άλλα µέλη του Παγκόσµιου Συνασπισµού κατά της Θανατικής
Ποινής) σταθερές προσπάθειες για να επιτευχθεί βελτιωµένο και µε ευρύτερη υποστήριξη
ψήφισµα για τη θανατική ποινή. Τέλος, ζητά µεταρρύθµιση της Επιτροπής για να
αναβαθµιστεί η αποτελεσµατικότητά της.

Οι κύριες συστάσεις της ∆ιεθνούς Αµνηστίας αναφορικά µε τις ενέργειες της Επιτροπής
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων περιλαµβάνουν τις εξής:

Κολοµβία
Να καλέσει την κυβέρνηση και τις ένοπλες αντικυβερνητικές οµάδες να υπογράψουν
ανθρωπιστική συµφωνία, η οποία θα προστατεύει τον άµαχο πληθυσµό. Επίσης, να πιέσει
την κυβέρνηση να δώσει στους διεθνείς οργανισµούς πρόσβαση στις ζώνες των
συγκρούσεων, να ενισχύσει την εντολή του γραφείου Κολοµβίας της Ύπατης Αρµοστείας
των Ηνωµένων Εθνών γα τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και να ζητήσει από τον Ύπατο
Αρµοστή να συντάξει έκθεση προς την επόµενη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και της
Επιτροπής.

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
Να διασφαλίσει την ίδρυση διεθνούς επιτροπής διερεύνησης των ισχυρισµών για σοβαρές
καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο
πλαίσιο της σύγκρουσης στη Λ∆Κ και να διασφαλίσει την ανανέωση της εντολής του
Ειδικού Εισηγητή για τη Λ∆Κ.

Ισραήλ και Κατεχόµενα Εδάφη
Να διασφαλίσει υποστήριξη για την επείγουσα αποστολή και ανάπτυξη διεθνών
παρατηρητών για να παρακολουθήσουν, να διερευνήσουν και να εκθέσουν την κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και να ζητήσει από την ισραηλινή κυβέρνηση να
διασφαλίσει ότι επιτρέπεται σε όλους τους εργαζοµένους του ΟΗΕ και άλλων διεθνών
οργανισµών για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και για ανθρωπιστικά ζητήµατα να διεξάγουν το
έργο τους ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς.

                                                          
1  Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων εθνών 2003: ώρα για βαθιά περισυλλογή, ∆ιεθνής
Αµνηστία, ∆εκέµβριος 2002
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Νεπάλ
Να πιέσει την κυβέρνηση να επιτρέψει την είσοδο στη χώρα διεθνών παρατηρητών για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και να λάβει µέτρα για τον τερµατισµό της ατιµωρησίας για τις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προβαίνοντας σε άµεσες και αµερόληπτες
έρευνες για όλους τους ισχυρισµούς παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
περιλαµβανοµένου του παράνοµου φόνου αµάχων. Επιπλέον, να καλέσει το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Νεπάλ (Μαοϊκό) να σεβαστεί τα ελάχιστα πρότυπα, όπως προβλέπεται στο κοινό
Άρθρο 3 των Συµβάσεων της Γενεύης.

Ρωσική Οµοσπονδία
Να αντιµετωπίσει την παράλειψη της Ρωσίας να καταπολεµήσει αποτελεσµατικά την
ατιµωρησία για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και του
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, περιλαµβανοµένων πιθανών εγκληµάτων πολέµου, στο
πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης στην Τσετσενία, και να ιδρύσει διεθνή επιτροπή έρευνας
για τους ισχυρισµούς σοβαρών καταπατήσεων του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Επιπλέον, να πιέσει για να έχουν πρόσβαση στην
Τσετσενία η ∆ιεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, τα ανεξάρτητα ΜΜΕ και οι παρατηρητές
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Ανθρώπινα δικαιώµατα και τροµοκρατία
Να καλέσει όλα τα κράτη ώστε, κατά τη λήψη µέτρων αντιτροµοκρατίας, να διασφαλίζουν
την προστασία τόσο της ασφάλειας, όσο και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όλων των
ανθρώπων υπό τη δικαιοδοσία τους. Επίσης, να ιδρύσει έναν νέο µηχανισµό για να
παρακολουθεί και να αναλύει τον αντίκτυπο που έχουν για τα ανθρώπινα δικαιώµατα τέτοιου
είδους µέτρα και να ζητήσει από τον Ύπατο Αρµοστή για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα να
υποστηρίξει και να συντονίσει τις σχετικές προσπάθειες.

Θανατική Ποινή
Να δώσει συνέχεια στις προηγούµενες αποφάσεις της, µε ένα ενισχυµένο κείµενο που θα
βεβαιώνει ότι η επιβολή της θανατικής ποινής σε όσους είχαν ηλικία κάτω των 18 ετών κατά
τον χρόνο τέλεσης του εγκλήµατος αντίκειται στο εθιµικό διεθνές δίκαιο, και να καλέσει τα
κράτη που διατηρούν τη θανατική ποινή να περιορίσουν προοδευτικά την εφαρµογή της και,
κατ’ ελάχιστον, να µην επεκτείνουν την εφαρµογή της.

Μεταρρύθµιση της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών
Να ενισχύσει τις ειδικές διαδικασίες της Επιτροπής, διαθέτοντας επαρκείς πόρους και
διευκολύνοντας την ουσιαστική συζήτηση των εκθέσεων. Επίσης, να καλέσει τα µέλη της
Επιτροπής να καταστήσουν απτή τη δέσµευσή τους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
συνεργαζόµενα πλήρως µε τις ειδικές διαδικασίες και επικυρώνοντας τις καίριες συνθήκες
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, περιλαµβανοµένης της πλήρους συνεργασίας µε τα εποπτικά
όργανα που προβλέπονται από αυτές.

Η περιφερειακή διάσταση

Έχει τεράστια σηµασία η σχετική ασυνέχεια που είναι εγγενής στο κυκλικό σύστηµα
προεδρίας να µην υπονοµεύει την προσπάθεια της Ε.Ε. αναφορικά µε τις συνεχιζόµενες
καταστάσεις κρίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που δεν επισύρουν κορυφαία διεθνή
προσοχή. Η Ελληνική Προεδρία θα πρέπει να επιδιώξει να επεκτείνει, µέσω του
προγραµµατισµού της και µε τη βοήθεια των υπόλοιπων κρατών-µελών, την ενασχόληση της
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Ε.Ε. µε την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αµερική, η οποία εδραιώθηκε επί
προηγούµενων προεδριών.

Αυτή η προεδρία θα συγκεντρώσει τις προσπάθειές της σε περιοχές άµεσης εγγύτητας: τα
Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, και τη Ρωσία και τις χώρες της Μαύρης
Θάλασσας. Παράλληλα, θα συνεχίσει τον υπερατλαντικό διάλογο µε τις ΗΠΑ, ιδίως «για
µείζονα ζητήµατα που απαιτούν κοινή προσέγγιση». Η ∆ιεθνής Αµνηστία υποβάλλει τις
ακόλουθες παρατηρήσεις και συστάσεις:

Αφρική

Η συµβολή της Ε.Ε. στην πραγµάτωση του οράµατος µιας «Νέας Αφρικής» θα πρέπει να
είναι µια επίµονη και µακρόχρονη δέσµευση στην οικοδόµηση του σεβασµού για τα
θεµελιώδη δικαιώµατα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε ολόκληρη την Αφρική και ιδίως
στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών. Η ∆ιάσκεψη Κορυφής Ε.Ε. / Αφρικής που θα
πραγµατοποιηθεί στη Λισσαβόνα τον Απρίλιο του 2003 θα πρέπει να αποτελέσει το ορόσηµο
µιας νέας φάσης σε αυτήν τη δέσµευση. Αξιοποιώντας τη δηµιουργία της Αφρικανικής
Ένωσης και της Νέας Συνεργασίας για την Ανάπτυξη της Αφρικής, η Ε.Ε. θα πρέπει να
εντείνει τις προσπάθειές της σε αυτήν την περιοχή, η οποία επί υπερβολικά µακρό χρονικό
διάστηµα σπαράσσεται από συγκρούσεις και εκτεταµένες καταπατήσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

Απαιτείται µία επιφανής και σταθερή προσπάθεια της Ε.Ε. για να προσδώσει µεγαλύτερη
ορµή σε αυτές τις πρωτοβουλίες και να ανταποκριθεί στην ολοένα εµφανέστερη ανάγκη να
σπάσει ο σύνδεσµος ανάµεσα στην οικονοµική εκµετάλλευση και την καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η συνέχιση της υποστήριξης της Ε.Ε. για µόνιµη ειρήνη και
συµφιλίωση στην περιοχή των Μεγάλων Λιµνών και ο ενεργός της ρόλος στην υποβοήθηση
της αποκατάστασης του κράτους δικαίου σε ορισµένες άλλες περιοχές της Αφρικής, θα τη
βοηθήσουν να δώσει σάρκα και οστά στη δέσµευσή της.

Βαλκάνια

Η ∆ιεθνής Αµνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να διασφαλίσει ότι η Αστυνοµική
Αποστολή της Ε.Ε. θα ανταποκριθεί στην επιδίωξη χιλιάδων ανθρώπων στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη για δικαιοσύνη. Συγκεκριµένα, το σχέδιο εργασίας της αποστολής θα πρέπει
να συµπεριλαµβάνει απτά µέτρα για να αντιµετωπίσει την µέχρι στιγµής έλλειψη
διερεύνησης από την τοπική αστυνοµία των καταπατήσεων του παρελθόντος και για να
υποστηρίξει και να επιβλέψει αυτό το έργο.

Η Ελληνική Προεδρία προσδίδει µείζονα προτεραιότητα στις σχέσεις της Ε.Ε. µε την
περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων και επιδιώκει την κεφαλαιοποίηση των θετικών
αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί µέχρι στιγµής στην εφαρµογή της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Έχει σηµασία το γεγονός ότι το ξεκίνηµα της νέας προεδρίας
συµπίπτει µε την έναρξη της Αστυνοµικής Αποστολής της Ε.Ε. (EUPM) στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τα Ηνωµένα Έθνη, αυτή η πρώτη αποστολή της
Ε.Ε. στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άµυνας σηµατοδοτεί µια σηµαντική
νέα φάση στη φιλοδοξία της Ε.Ε. να αναλάβει άµεση και ουσιαστική ευθύνη για την
εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
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Η κληρονοµιά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που διαπράχθηκαν κατά τη
διάρκεια του πολέµου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει ακόµη αντιµετωπιστεί πλήρως.
Σήµερα, περισσότερα από επτά χρόνια µετά το τέλος του πολέµου, χιλιάδες εκκρεµούσες
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν έχουν ακόµη διερευνηθεί πλήρως και οι
δράστες συνεχίζουν να απολαµβάνουν ατιµωρησίας. Αυτά τα ανεξιχνίαστα εγκλήµατα του
παρελθόντος συνεχίζουν να διαµορφώνουν το παρόν, λειτουργώντας ως φραγµοί για την
επιστροφή, τη δικαιοσύνη και τη διαρκή ειρήνη. Η ∆ιεθνής Αµνηστία, αν και αναγνωρίζει
την πρωταρχική ευθύνη της τοπικής αστυνοµικής δύναµης και του δικαστικού σώµατος της
Βοσνίας, ανησυχεί ωστόσο για τη φαινοµενική έλλειψη στρατηγικής της διεθνούς
κοινότητας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα και θεωρεί ότι η EUPM θα πρέπει να
δώσει υψηλή προτεραιότητα στο να διασφαλίσει ότι θα διερευνηθούν σωστά οι
καταπατήσεις του παρελθόντος.

Η ∆ιεθνής Αµνηστία έχει προτρέψει την Ε.Ε. να φροντίσει ώστε η «ένταξη των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στον κορµό» του σχεδίου εργασίας της αποστολής να έχει ως επακόλουθο
συγκεκριµένα µέτρα για να αντιµετωπιστεί η µέχρι στιγµής έλλειψη διερεύνησης από την
τοπική αστυνοµία των καταπατήσεων του παρελθόντος και για να υποστηριχθεί και να
επιβλεφθεί αυτό το δύσκολο έργο. Ωστόσο, µέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει καµία
διαβεβαίωση ότι θα γίνει αυτό. Η ∆ιεθνής Αµνηστία καλεί εποµένως την Ελληνική Προεδρία
να παράσχει την απαιτούµενη ηγεσία ώστε να διασφαλίσει ότι η αποστολή θα αξιοποιήσει
αυτήν την άνευ προηγουµένου ευκαιρία για να συµβάλει στην επιδίωξη της δικαιοσύνης, την
οποία περιµένουν χιλιάδες άνθρωποι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Μεσόγειος

Καθώς συνεχίζεται η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία υπό τη σκιά της σύγκρουσης στη Μέση
Ανατολή, η προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας σε µια σειρά τοµέων θα συνεχίσει
να εξαρτάται πλήρως από την αποκλιµάκωση της έντασης στην περιοχή. Η εµπλοκή της Ε.Ε.
σε αυτήν την προσπάθεια είναι σηµαντική, αλλά παραµένει ελλειµµατική εφ’ όσον δεν
αξιοποιεί τα µαθήµατα από την κλιµάκωση της δυστυχίας στη Μέση Ανατολή: η
µακρόχρονη ατιµωρησία σε σχέση µε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει
οδηγήσει σε µια κατάσταση κρίσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και, σε πολλές χώρες, σε
έναν φαύλο κύκλο βίας, καταπίεσης και αντεκδίκησης. Έτσι, οποιαδήποτε προοπτική για
τερµατισµό της βίας και για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου θα
εξαρτηθεί από µια αποτελεσµατική πολιτική για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

Πρόκειται για µία προοπτική η οποία, µέχρι στιγµής, απουσιάζει εµφανώς και οδυνηρά από
την πραγµατικότητα της ∆ιαδικασίας της Βαρκελώνης. Αυτό το χάσµα ανθρωπίνων
δικαιωµάτων επιτείνεται από τη νέα έµφαση στη µάχη κατά της ‘τροµοκρατίας’ ως καίρια
προτεραιότητα στη συνεργασία µεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών της Μεσογείου.
Αναγνωρίζοντας την ευθύνη των κυβερνήσεων να παράσχουν ασφάλεια για όλους τους
ανθρώπους υπό τη δικαιοδοσία τους, είναι καιρός η Ε.Ε. να εντυπώσει στους εταίρους της
ότι η δέσµευσή τους θα πρέπει να είναι πρώτα και κύρια να σταθούν στο ύψος των ίδιων
τους των υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Ηνωµένες Πολιτείες

Η συνεχής διαβεβαίωση, ότι οι υπερατλαντικές σχέσεις της Ε.Ε. εδράζονται σε κοινές αξίες,
δεν µπορεί πλέον να συγκαλύψει ορισµένες θεµελιώδεις διαφορές µεταξύ των ΗΠΑ και των
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ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες έχουν βαθύτατο αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η
θανατική ποινή είναι πηγή έντασης επί χρόνια, όπου όµως και οι δύο πλευρές διατηρούν τη
στάση ότι συµφωνούν να διαφωνούν. Μετά την 11η Σεπτεµβρίου 2001, η σχέση έγινε πιο
περίπλοκη. Η Ε.Ε. δεν έχει κατορθώσει να διαµορφώσει µια σαφή απόκριση στη µονοµανή
επιδίωξη από τις ΗΠΑ των πραγµατικών ή υποτιθέµενων συµφερόντων τους, είτε στον
τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζουν ‘ειδική δικαιοσύνη’ στους υποτιθέµενους υπόπτους για
τροµοκρατία, στον τρόπο µε τον οποίο προσπαθούν να υπονοµεύσουν το ∆ιεθνές Ποινικό
∆ικαστήριο (∆Π∆), ή στον τρόπο µε τον οποίο προωθούν την υποψηφιότητα της Τουρκίας.
Σε κρίσιµες στιγµές η Ε.Ε. βρέθηκε να παγιδεύεται από θεµελιώδεις εσωτερικές διαφορές.

Ο µόνος τρόπος για να λάβει ξεκάθαρη θέση η Ε.Ε. είναι µε την ευσυνείδητη προσήλωση σα
πρότυπα τους διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου, από τη µία πλευρά, και µε µεγαλύτερο µέτρο διαφάνειας και
λογοδοσίας, από την άλλη. Η διαφωνία για το ∆Π∆ έχει δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι µόνο
προς το συµφέρον της σαφήνειας µεταξύ των δύο πλευρών, αλλά έχει και ευρύτερες
επιπτώσεις στις αντιλήψεις ότι τα πρότυπα προστασίας των δικαιωµάτων δεν πρέπει να είναι
διαπραγµατεύσιµα.
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4.  Άσυλο και µετανάστευση

Η προστασία των προσφύγων απειλείται

Στα τελικά στάδια της διαµόρφωσης κοινής πολιτικής για το άσυλο, η Ε.Ε. δεν πρέπει
να υπαναχωρήσει από τη δέσµευση του Τάµπερε για πλήρη και περιεκτική εφαρµογή
της Σύµβασης της Γενεύης.

Η Ελληνική προεδρία θα διαδραµατίσει καίριο ρόλο στην εφαρµογή του προγράµµατος που
περιγράφεται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλλης, του Ιουνίου
2002. Στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων της, η προεδρία έχει σαφώς δώσει την κύρια
έµφαση στην αναγκαιότητα επίτευξης µιας δίκαιης ισορροπίας µεταξύ, αφ’ ενός, της δράσης
για την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης σε συνδυασµό µε τον αποτελεσµατικό
έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και, αφ’ ετέρου, µιας πολιτικής για το άσυλο η οποία θα
συµµορφώνεται µε τις διεθνείς συµβάσεις. Αυτή η ισορροπηµένη προσέγγιση πρέπει να έχει
θετική υποδοχή, όπως και η σηµασία που προσδίδεται σε άλλους στόχους, όπως η
καταπολέµηση της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων και η διευκόλυνση της άρσης του
κοινωνικού αποκλεισµού των µεταναστών. Ωστόσο, η ∆ιεθνής Αµνηστία ανησυχεί βαθύτατα
ότι η εφαρµογή των συµπερασµάτων του Συµβουλίου της Σεβίλλης θα οδηγήσει σε
σηµαντική υποβάθµιση της προστασίας των αιτούντων άσυλο εντός της Ε.Ε.

Υπάρχουν λόγοι να φοβάται κανείς ότι το πνεύµα και η ακεραιότητα της Σύµβασης της
Γενεύης ενδέχεται να υπονοµευθούν από την έκβαση των συνεχιζόµενων διαπραγµατεύσεων
για την οδηγία καθορισµού. Ιδιαίτερη ανησυχία δηµιουργεί στη ∆ιεθνή Αµνηστία το
ενδεχόµενο να χρησιµοποιηθεί το συνολικό πλαίσιο της µάχης κατά της «τροµοκρατίας» ως
µέσο για να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής διατάξεων, οι οποίες επιτρέπουν κατ’ εξαίρεση
τον αποκλεισµό ή την ανάκληση της προσφυγικής ιδιότητας ή επικουρικών µορφών
προστασίας. Η ακεραιότητα της αρχής της µη επαναπροώθησης (non-refoulement) θα
µπορούσε επίσης να αποδυναµωθεί σε τεράστιο βαθµό. Η ∆ιεθνής Αµνηστία φοβάται επίσης
ότι οι επικείµενες διαπραγµατεύσεις για την πρόταση οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου θα
καταλήξουν σε ένα άδειο κέλυφος, παραπέµποντας στην εθνική νοµοθεσία για ορισµένα από
τα πλέον κρίσιµα ζητήµατα και, συνεπώς, οδηγώντας σε εναρµόνιση στον ελάχιστο κοινό
παρονοµαστή.

Η «ολοκληρωµένη προσέγγιση» είναι υπερβολικά µονοµερής…

Η προσπάθεια της Ε.Ε. να συγκρατήσει τη µετανάστευση απαιτεί να εκτιµηθεί ο
αντίκτυπος των µέτρων και του σωρευτικού τους αποτελέσµατος στα ανθρώπινα
δικαιώµατα, ενώ η  εντεινόµενη προσπάθεια να επιτευχθεί επανεισδοχή και
επαναπατρισµός των µεταναστών απαιτεί µηχανισµούς παρακολούθησης για να
διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και να προληφθεί η επαναπροώθηση (refoulement).

Οι προσπάθειες της Ε.Ε., να ελαττώσει την προστασία των προσφύγων και να υψώσει
φραγµούς, δεν σταµατά στα σύνορά της. Παρ’ όλο που η Ελληνική Προεδρία έχει τονίσει
την ανάγκη να κατευθυνθεί η εξωτερική πολιτική στον στόχο της πρόληψης των αιτίων της
µετανάστευσης και θέλει να ανοίξει θετική συζήτηση για τη σχέση µεταξύ µετανάστευσης
και ανάπτυξης, υπάρχει σαφής ανάγκη να συστήσει σύνεση. Η λεγόµενη ολοκληρωµένη
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προσέγγιση στη διαχείριση της µετανάστευσης δεν έχει παραγάγει µέχρι στιγµής σχεδόν
τίποτε περισσότερο από µια επέκταση των περιοριστικών πολιτικών για το άσυλο και τη
µετανάστευση, αντί να κατευθύνει την πολιτική, αναπτυξιακή ή οικονοµική συνεργασία από
την οπτική γωνία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων για να προληφθούν τα αίτια της φυγής των
ανθρώπων από τις χώρες τους.

Η συνεργασία µε τις χώρες προέλευσης και διέλευσης είναι µέχρι στιγµής ευφηµισµός για
µια πολιτική µε προσανατολισµό που πηγάζει από το πολύ γνωστό φαινόµενο της
µετατόπισης των βαρών αντί της κατανοµής τους. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου της Σεβίλλης, οι συµφωνίες επανεισδοχής ορίζονται ως ζωτικά όργανα και θα
µπορούσαν να ληφθούν µέτρα αντιποίνων µε βάση τις πολιτικές της ΚΕΠΠΑ (CFSP) και της
Κοινότητας σε περίπτωση «επίµονης και αδικαιολόγητης άρνησης τέτοιας συνεργασίας».
Ωστόσο, οι ρήτρες επανεισδοχής, οι οποίες σήµερα γίνονται αντικείµενο διαπραγµατεύσεων
ως σταθερά στοιχεία στις συµφωνίες που συνάπτει η Ε.Ε. µε τρίτες χώρες, ενδέχεται να
ισοδυναµούν µε σοβαρή έκπτωση στα ανθρώπινα δικαιώµατα µε αντάλλαγµα οικονοµική
βοήθεια.

Ένας επιπλέον λόγος ανησυχίας είναι ότι οι συµφωνίες επανεισδοχής δεν περιλαµβάνουν
επαρκείς εγγυήσεις και ότι µια απλή γενική αναφορά στις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών-
κελών δεν αρκεί για να αποτρέψει αποτελεσµατικά την επαναπροώθηση (refoulement). Αυτό
υποδεικνύει την ανάγκη αποτελεσµατικών µηχανισµών επιτήρησης. Γενικότερα, η ∆ιεθνής
Αµνηστία ζητά εκτίµηση του αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώµατα, µε βάση τα συναφή
πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κάθε απόφασης που λαµβάνεται για την καταπολέµηση
της λαθροµετανάστευσης καθώς και του σωρευτικού τους αποτελέσµατος, προκειµένου να
βοηθηθεί η πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στις καίριες υποχρεώσεις της Ε.Ε. για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα.

…και πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο εσωτερικό

Αρµόζει σε αυτό το πλαίσιο να εκφράσουµε ανησυχία για τον περιοριστικό τρόπο µε τον
οποίο η ίδια η Ελλάδα αντιµετωπίζει τους αιτούντες άσυλο. Το ‘Πρωτόκολλο Επανεισδοχής
Λαθροµεταναστών’ του Νοεµβρίου 2001 µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προβλέπει ταχεία
παράδοση των µεταναστών οποιουδήποτε είδους που εισέρχονται στην Ελλάδα. Η Εθνική
Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου εξέφρασε την ανησυχία ότι το πρωτόκολλο δεν
κάνει µνεία της Σύµβασης της Γενεύης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, ότι
στόχος του είναι να εµποδίσει την είσοδο σε ελληνικό έδαφος και ότι «όλοι θεωρούνται ντε
φάκτο λαθροµετανάστες και ότι δεν έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου (...). Στην
πράξη, οι άνθρωποι που έρχονται µε πλοιάρια από την Τουρκία δεν έχουν την ευκαιρία να
εκφράσουν τους λόγους για τους οποίους θα ήθελαν ενδεχοµένως να ζητήσουν άσυλο στην
Ελλάδα (...). Ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται η επανεισδοχή προκαλεί ανησυχίες
σχετικά µε τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώµατα των µεταναστών». Την ανησυχία αυτή
επανέλαβε η Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
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Επαναπατρισµός στο Αφγανιστάν: µόνο µε ασφάλεια

Τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. πρέπει να σεβαστούν κατά γράµµα την αρχή της µη
επαναπροώθησης (non-refoulement) και να αποφύγουν να παρασύρουν ή να αναγκάσουν
οποιονδήποτε Αφγανό πρόσφυγα να επαναπατριστεί παρά τη θέλησή του εφ’ όσον η
ασφάλειά του δεν είναι εγγυηµένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, εφιστάται η προσοχή στις δυνητικές παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωµάτων που ενδέχεται να προκύψουν από πρόωρους επαναπατρισµούς στο Αφγανιστάν
µε βάση το Πρόγραµµα Επαναπατρισµού στο Αφγανιστάν της Ε.Ε., που υιοθετήθηκε στο
Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών (JHA) του Νοεµβρίου 2002. ∆εν µπορεί να υπάρξει
αντίρρηση στον εθελούσιο επαναπατρισµό ατόµων που λαµβάνουν µε ελευθερία και
πληροφόρηση την απόφαση να το πράξουν. Εντούτοις, υπάρχουν άφθονα στοιχεία ότι η
κατάσταση στο Αφγανιστάν απέχει πολύ από το να είναι ασφαλής και ότι οι
επαναπατριζόµενοι ενδέχεται να αντιµετωπίσουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά
τους. Εποµένως η Ε.Ε. πρέπει να διασφαλίσει ότι τα Κράτη-Μέλη θα σεβαστούν τις
υποχρεώσεις τους µε βάση το διεθνές δίκαιο και θα αποφύγουν να χρησιµοποιήσουν
οποιοδήποτε βίαιο ή καταναγκαστικό µέτρο, περιλαµβανοµένων και κινήτρων που θα
µπορούσαν αφ’ εαυτών να αποτελούν τέτοιου είδους καταναγκασµό, για να επαναπατρίσουν
οποιονδήποτε πρόσφυγα σε εκείνη τη χώρα. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να
επαναπατριστεί άτοµο ή άτοµα ως µέσο για να παρασυρθούν ή να αναγκαστούν να
επαναπατριστούν άλλα µέλη της οικογένειάς τους. Ούτε και θα πρέπει να ανακληθεί η
νοµική τους ιδιότητα µε βάση την όποια προσδοκία ότι θα επέλθει ως αποτέλεσµα
«εθελούσιος» επαναπατρισµός. Κάθε τέτοιο µέτρο θα ισοδυναµούσε µε παραβίαση της
αρχής της µη επαναπροώθησης.
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5.  Τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε µια διευρυµένη Ένωση: δοµική αδυναµία

Με τη διεύρυνση προ των πυλών και µε αυξανόµενο χάσµα αξιοπιστίας, η Ε.Ε. δεν έχει
πλέον την πολυτέλεια να παραβλέπει τα προβλήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα
στα ίδια της τα σύνορα. Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της
υποκίνησης µιας διεργασίας για να αναπτυχθεί σωστή λογοδοσία σε επίπεδο Ε.Ε. για
την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα κράτη-µέλη, σηµερινά και µελλοντικά.
Η λογοδοσία αυτού του είδους πρέπει να βασίζεται σε συστηµατική παρακολούθηση και
αξιολόγηση και να περιλαµβάνει ένα στοιχείο αµοιβαίας αξιολόγησης.

Η έµφαση της Ελληνικής Προεδρίας στην ανάγκη να αποκατασταθεί και να ενισχυθεί το
αίσθηµα ασφάλειας του Ευρωπαίου πολίτη, ως ο «πρωταρχικός και προεξάρχων στόχος
της», είναι µια λογική απόκριση στις πάµπολλες αβεβαιότητες που έχουν εµφανιστεί κατά το
τελευταίο διάστηµα. Ορισµένες από αυτές τις αβεβαιότητες σχετίζονται άµεσα µε τη 'µάχη
ενάντια στην τροµοκρατία' και την εντεινόµενη διεθνή κρίση, άλλες είναι µε πιο έµµεσο
τρόπο αποτελέσµατα του ευµετάβλητου διεθνούς περιβάλλοντος και απέκτησαν οξύτερη
πολιτική σηµασία µε το κύµα λαϊκισµού που σάρωσε την Ευρώπη. Στον βαθµό που αυτή η
προεξάρχουσα προτεραιότητα αντανακλά το µέληµα της κυβέρνησης να παράσχει
στοιχειώδη ασφάλεια στους πολίτες της, είναι σωστή κι ευπρόσδεκτη. Εντούτοις, υπάρχουν
λόγοι ανησυχίας στον βαθµό που επιφέρει έναν προσανατολισµό ελέγχου και περιορισµού, ο
οποίος µπορεί να θίξει στοιχειώδη δικαιώµατα και ελευθερίες.

Η προεξάρχουσα ενασχόληση µε την ασφάλεια επιτάχυνε τις διεργασίες στον τρίτο πυλώνα
προς την εναρµόνιση της νοµοθεσίας στο πεδίο του ποινικού δικαίου και προς αυξηµένη
αστυνοµική και δικαστική συνεργασία. Είναι µία εξέλιξη που εγείρει ζητήµατα προστασίας
δικαιωµάτων και εποµένως απαιτεί προσεκτικό έλεγχο, ιδίως σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.
Ωστόσο, η πολυπλοκότητα σε συνδυασµό µε την έλλειψη διαφάνειας, καθώς και η ταχύτητα
µε την οποία συµβαίνουν τα πράγµατα, σηµαίνουν ότι, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι δύσκολο να ασκηθεί τέτοιου είδους έλεγχος. Αυτό
ισχύει επίσης για την εξωτερική διάσταση της αντιτροµοκρατίας και της καταπολέµησης του
οργανωµένου εγκλήµατος, όπου επιδιώκεται συνεργασία µε τρίτες χώρες, ιδίως µε τις ΗΠΑ
(όπου είναι υπό διαπραγµάτευση συµφωνία δικαστικής συνεργασίας) αλλά και µε
βαλκανικές και µεσογειακές χώρες και µε τη Ρωσία.

Στο µεταξύ, η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης συµφωνεί να ενσωµατωθεί η Χάρτα
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στη συνταγµατική συνθήκη, την οποία συντάσσει, καθώς και να
προσχωρήσει η Ε.Ε. στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου. Όσο
ευπρόσδεκτα και αν είναι αυτά τα βήµατα για τη στερέωση στοιχειωδών δικαιωµάτων, την
ενίσχυση του δικαστικού ελέγχου και την εδραίωση της διεθνούς λογοδοσίας, όταν
αντιπαραβάλλονται µε τις εξελίξεις που περιγράψαµε παραπάνω, αντανακλούν µια απόσταση
µεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής. Την απόσταση αυτή τονίζει ακόµα οξύτερα το
γεγονός ότι φαίνεται να µην ενδιαφέρει καθόλου την Ε.Ε. το ενδεχόµενο να υπάρχουν
σοβαρά προβλήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα στα ίδια της τα σύνορα.

Και υπάρχουν όντως σοβαρά προβλήµατα σε κράτη-µέλη της Ε.Ε. Οι τακτικές εξαµηνιαίες
εκθέσεις της ∆ιεθνούς Αµνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ευρώπη
περιλαµβάνουν σταθερά την πλειονότητα των κρατών-µελών της Ε.Ε. καθώς και των
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υποψήφιων προς ένταξη χωρών, καταδεικνύοντας ένα κοινό σχήµα καταπατήσεων από µέλη
των σωµάτων ασφαλείας, οι οποίες περιλαµβάνουν βασανιστήρια, κακοµεταχείριση και
υπερβολική χρήση βίας, µένουν τακτικά ατιµώρητες και κατευθύνονται συχνά εναντίον
µειονοτήτων και (νόµιµων ή παράνοµων) µεταναστών. Σε δύο εκθέσεις της το 2002, για την
Ισπανία και για την Ελλάδα2, η ∆ιεθνής Αµνηστία τεκµηρίωσε εκτενώς τέτοια σχήµατα
υπερβάσεων. Σε άλλο επίπεδο, υπάρχει το ανησυχητικό παράδειγµα της νοµοθεσίας
έκτακτης ανάγκης που θέσπισε το Ηνωµένο Βασίλειο στα τέλη του 2001, αναβιώνοντας στη
χώρα αυτή την κράτηση χωρίς δίκη.

Αυτοί είναι σαφείς και ισχυροί λόγοι ώστε η Ε.Ε. να αντιµετωπίσει µε µεγαλύτερο σθένος τα
προβλήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα στον ίδιο της τον χώρο. Κι όµως, το Συµβούλιο
παρέµεινε σιωπηλό µπροστά σε όλα αυτά, ενώ η Επιτροπή είναι αναρµόδια. Το µόνο όργανο
που επέδειξε επαρκές ενδιαφέρον είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις εκθέσεις του για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ε.Ε., ως αποτέλεσµα των οποίων δηµιουργείται δίκτυο
εµπειρογνωµόνων στα κράτη-µέλη για να διεξάγει στοιχειώδη παρακολούθηση. Όµως, αν
και είναι σηµαντικό να αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ελεγκτική του λειτουργία
σε αυτόν τον τοµέα, δεν λύνει το πρόβληµα.

Η Ε.Ε. επαίρεται ότι είναι κοινότητα αξιών, όπως τονίζει η Ελληνική Προεδρία στην
εναρκτήρια δήλωσή της. ∆εν υπάρχει, εντούτοις, κανένας µηχανισµός για την εφαρµογή και
την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο εσωτερικό της Ε.Ε., εκτός από το Άρθρο 7
της Συνθήκης της Ε.Ε. (TEU) που προβλέπει κυρώσεις εναντίον κρατών-µελών σε
περίπτωση «σοβαρής και επίµονης παραβίασης» των βασικών αρχών της Ένωσης,
περιλαµβανοµένων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Όµως αυτό δεν προβλέπει µε καµία
πρακτική έννοια τη λογοδοσία σε επίπεδο Ε.Ε. αναφορικά µε τις επιδόσεις των κρατών-
µελών στα ανθρώπινα δικαιώµατα, ούτε προβλέπει επαρκείς µηχανισµούς για την προαγωγή
και τη διασφάλιση της τήρησης των δεσµεύσεών τους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ενώ σε
ορισµένους τοµείς το Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να εφαρµόζει µεθόδους αµοιβαίας
αξιολόγησης, δεν έχει γίνει µέχρι στιγµής καµία πρόταση στο πεδίο αυτό για να ιδρυθεί
κάποια µορφή παρακολούθησης και αξιολόγησης µεταξύ των κρατών-µελών ή από την
Επιτροπή.

Το καίριο ερώτηµα για κάθε κυβέρνηση που βρίσκεται αντιµέτωπη µε σοβαρά προβλήµατα
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο έδαφός της, είναι το πώς µπορεί να τα αντιµετωπίσει και να τα
διορθώσει αποτελεσµατικά και να διασφαλίσει την αποτελεσµατική πρόληψη στο µέλλον.
Εκεί έγκειται η πρωταρχική ευθύνη και εκεί πρέπει σαφέστατα να παραµείνει. Ωστόσο, δεν
είναι δυνατόν οι σοβαρές παραβάσεις θεµελιωδών δικαιωµάτων σε ένα κράτος-µέλος να
είναι αποκλειστικά ευθύνη αυτού του κράτους: πρέπει σίγουρα να αποτελούν επίσης µέληµα
της Ε.Ε. συνολικά.

Η δέσµευση της Ε.Ε. στα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι ελλειµµατική εάν και εφ' όσον δεν
υπάρχει επαρκής λογοδοσία σε περίπτωση σοβαρών προβληµάτων εντός των συνόρων. ∆εν
είναι µόνο ζήτηµα σεβασµού των δικαιωµάτων στο εσωτερικό, αλλά θίγει επίσης τη
νοµιµοποίηση και την αξιοπιστία της εξωτερικής προσπάθειας της Ε.Ε. για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα. Και ένας ολοένα πιο πιεστικός λόγος για να αντιµετωπίσουν η Ε.Ε. και τα
σηµερινά κράτη-µέλη της αυτήν τη δοµική αδυναµία είναι η επικείµενη διεύρυνση: οι
                                                          
2 Ισπανία: κρίση ταυτότητας – βασανιστήρια και κακοµεταχείριση µε ρατσιστικά κριτήρια από κρατικά όργανα,
∆ιεθνής Αµνηστία, Απρίλιος 2002
  Ελλάδα: στη σκιά της ατιµωρησίας – κακοµεταχείριση και κακή χρήση πυροβόλων όπλων, ∆ιεθνής Αµνηστία µε
τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Σεπτέµβριος 2002
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υποψήφιες χώρες ήταν µέχρι στιγµής υπό στενό έλεγχο, όµως η εφησυχασµένη στάση των
σηµερινών κρατών-µελών µάλλον δεν θα τις ενθαρρύνει να διατηρήσουν τις προσπάθειές
τους από τη στιγµή που θα γίνουν µέλη. Η συζήτηση για την παράµετρο ανθρωπίνων
δικαιωµάτων της υποψηφιότητας της Τουρκίας πρέπει να λειτουργήσει ως σοβαρή
προειδοποίηση για το ότι η Ε.Ε. διατρέχει τον αυξανόµενο και πολύ ανησυχητικό κίνδυνο να
κατηγορηθεί για διπλά µέτρα και σταθµά.
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6. Σύνοψη συστάσεων

1. Η ∆ιεθνής Αµνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να διατηρήσει σαφή οπτική για τις
ζωτικές αξίες που πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της Ένωσης,
και να σταθεί στο ύψος του στόχου της να προαγάγει µια κοινότητα αξιών και να
οδηγήσει την Ε.Ε. ώστε:
► να αντιµετωπίσει τις χειρότερες καταστάσεις κρίσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

παγκοσµίως, θέτοντας την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο επίκεντρο
της επίλυσης συγκρούσεων,

► να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωµάτων κατά την αντιµετώπιση της
'τροµοκρατίας' και της 'λαθροµετανάστευσης',

► να διαµορφώσει τη λογοδοσία της Ε.Ε. για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
µέσα σε µια διευρυµένη Ένωση.

2. Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να προαγάγει την υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
αναγνωρίζοντας ότι οι φιλοδοξίες της για την Ε.Ε. πρέπει να αντανακλώνται και στο
εσωτερικό της.

3. Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσει µια συστηµατική,
προσανατολισµένη στο αποτέλεσµα και υπεύθυνη πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
σε σχέση µε τρίτες χώρες.

4. Η διακήρυξη «∆εν νοείται ασφάλεια χωρίς ανθρώπινα δικαιώµατα» πρέπει να
µεταφραστεί σε απτές ενέργειες.

5. Οι πλέον επίµονες και παγιωµένες καταστάσεις κρίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
πρέπει να αντιµετωπιστούν επιµένοντας στην ανεξάρτητη παρατήρηση της κατάστασης,
αφήνοντας περιθώρια για δηµόσιο έλεγχο και θέτοντας τα ανθρώπινα δικαιώµατα στο
επίκεντρο οποιασδήποτε ειρηνευτικής διαδικασίας.

6. Η συµβολή της Ε.Ε. στην 59η Σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των
Ηνωµένων Εθνών πρέπει να έχει ως οδηγό τη ζωτική ανάγκη να αποκατασταθεί και να
διατηρηθεί η ακεραιότητα αυτού του οργάνου ως του κύριου φόρουµ παγκοσµίως που
εξετάζει τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και όπου µπορούν να
ακουστούν τα θύµατα.

7. Η ∆ιεθνής Αµνηστία καλεί την Ελληνική Προεδρία να διασφαλίσει ότι η Αστυνοµική
Αποστολή της Ε.Ε. θα ανταποκριθεί στην επιδίωξη χιλιάδων ανθρώπων στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη για δικαιοσύνη. Συγκεκριµένα, το σχέδιο εργασίας της αποστολής θα πρέπει
να συµπεριλαµβάνει απτά µέτρα για να αντιµετωπίσει την µέχρι στιγµής έλλειψη
διερεύνησης από την τοπική αστυνοµία των καταπατήσεων του παρελθόντος και για να
υποστηρίξει και να επιβλέψει αυτό το έργο.

8. Στα τελικά στάδια της διαµόρφωσης κοινής πολιτικής για το άσυλο, η Ε.Ε. δεν πρέπει να
υπαναχωρήσει από τη δέσµευση του Τάµπερε για πλήρη και περιεκτική εφαρµογή της
Σύµβασης της Γενεύης.

9. Η προσπάθεια της Ε.Ε. να συγκρατήσει τη µετανάστευση απαιτεί να εκτιµηθεί ο
αντίκτυπος των µέτρων και του σωρευτικού τους αποτελέσµατος στα ανθρώπινα
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δικαιώµατα, ενώ η  εντεινόµενη προσπάθεια να επιτευχθεί επανεισδοχή και
επαναπατρισµός των µεταναστών απαιτεί µηχανισµούς παρακολούθησης για να
διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και να προληφθεί η επαναπροώθηση (refoulement).
Συγκεκριµένα, τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. πρέπει να αποφύγουν να παρασύρουν ή να
αναγκάσουν οποιονδήποτε Αφγανό πρόσφυγα να επαναπατριστεί παρά τη θέλησή του
εφ’ όσον η ασφάλειά του δεν είναι εγγυηµένη.

10. Με τη διεύρυνση προ των πυλών και µε αυξανόµενο χάσµα αξιοπιστίας, η Ε.Ε. δεν έχει
πλέον την πολυτέλεια να παραβλέπει τα προβλήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα στα
ίδια της τα σύνορα. Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της
υποκίνησης µιας διεργασίας για να αναπτυχθεί σωστή λογοδοσία σε επίπεδο Ε.Ε. για την
τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα κράτη-µέλη, σηµερινά και µελλοντικά. Η
λογοδοσία αυτού του είδους πρέπει να βασίζεται σε συστηµατική παρακολούθηση και
αξιολόγηση και να περιλαµβάνει ένα στοιχείο αµοιβαίας αξιολόγησης.


