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Αθήνα, 15 Ασγούζηοσ 2012 - Με αθνξκή ηελ άγξηα δνινθνλία λεαξνύ Θξαθηλνύ ζην
θέληξν ηεο Αζήλαο, ηα μεκεξώκαηα ηεο Κπξηαθήο 12 Απγνύζηνπ, ε Ύπαηε Αξκνζηεία
ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξόζθπγεο, ε Εζληθή Επηηξνπή γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, θαη
νη 19 κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θαη θνξείο πνπ ζπλαπνηεινύλ ην Δίθηπν Καηαγξαθήο
Πεξηζηαηηθώλ Ραηζηζηηθήο βίαο θαηαδηθάδνπλ έληνλα, γηα κηα αθόκε θνξά, ηε ξαηζηζηηθή
βία θαη θαινύλ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηηο αξκόδηεο αξρέο λα ιάβνπλ άκεζα κέηξα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο θιηκάθσζεο ησλ ξαηζηζηηθώλ επηζέζεσλ.
Οη βάλαπζεο επηζέζεηο θαη ηα εγθιήκαηα κίζνπο κε ξαηζηζηηθό θίλεηξν, πνπ ζηξέθνληαη
θαηά κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ κε κνλαδηθό θξηηήξην ην ρξώκα ηνπ δέξκαηόο ηνπο, ηε
ζξεζθεία ή ηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο, έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα
θαη απνηεινύλ ζρεδόλ θαζεκεξηλό θαηλόκελν.
Θδηαίηεξε αλεζπρία θαη πξνβιεκαηηζκό πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη νη δξάζηεο παξόκνησλ
επηζέζεσλ δξνπλ ζρεδόλ αλελόριεηνη, κε ζπζηεκαηηθό θαη νξγαλσκέλν ηξόπν, θαηά
νκάδεο ζηηο νπνίεο ζπρλά πξσηνζηαηνύλ εμηξεκηζηηθά ζηνηρεία. Η εγθιεκαηηθή δξάζε
κεραλνθίλεησλ νκάδσλ θξνύζεο ηεθκεξηώζεθε θαη θαηαγγέιζεθε από ην Δίθηπν ήδε
από ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην. Ωζηόζν νη αξκόδηεο αξρέο δελ έιαβαλ εηδηθά κέηξα
πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο παξόκνησλ πξάμεσλ, γεγνλόο πνπ ζπλέβαιε ζηελ
θνξύθσζε ηεο βίαο.
Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη θαλέλαο από ηνπο δξάζηεο βίαησλ ξαηζηζηηθώλ επηζέζεσλ δελ
έρεη θαηαδηθαζηεί από ηε δηθαηνζύλε κέρξη ζήκεξα. Σν γεγνλόο απηό, ζε ζπλδπαζκό κε
ην θόβν ησλ ζπκάησλ λα θαηαγγείινπλ ηα πεξηζηαηηθά ζηελ αζηπλνκία (αξθεηέο θνξέο
κεηαλάζηεο ρσξίο ραξηηά), αιιά θαη ε αδπλακία ή απξνζπκία ησλ δησθηηθώλ αξρώλ λα
πξνβνύλ ζε ζπιιήςεηο, ζπκβάιινπλ ζην λα ζπληεξείηαη θαη λα εληζρύεηαη ν θαύινο
θύθινο ηεο βίαο.
Σν Δίθηπν θαηαδηθάδεη έληνλα ηε βία, από όπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη. Όηαλ όκσο απηή
απνθηά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηεκαηηθήο θαη ζπληνληζκέλεο επίζεζεο θαηά ησλ
αιινδαπώλ, κε ην πξόζρεκα ηεο ‘εθθαζάξηζεο’ ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ από νκάδεο
θξνύζεο πνπ απηναλαγνξεύνληαη ζε εγγπεηέο ηεο δεκόζηαο αζθάιεηαο, ρσξίο
απνθαζηζηηθή θαη αθαξηαία αληίδξαζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκηθώλ ηνπ νξγάλσλ, ηόηε
βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε έλα θαηλόκελν πνπ απεηιεί νιόθιεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία,
πξνζβάιιεη ηνλ πνιηηηζκό ηεο θαη εθζέηεη δηεζλώο ηε ρώξα.

Απέλαληη ζηελ θαηάζηαζε απηή, πνπ απνηειεί πιένλ απεηιή γηα ην ίδην ην θξάηνο δηθαίνπ
θαη ηε δεκνθξαηηθή νκαιόηεηα, ην Δίθηπν:
Καιεί ηηο αξρέο λα εμαληιήζνπλ θάζε κέζν γηα ηε ζύιιεςε θαη παξαπνκπή ζηε
δηθαηνζύλε ησλ δξαζηώλ ηεο πξόζθαηεο δνινθνληθήο επίζεζεο, θαζώο θαη
όισλ όζσλ εκπιέθνληαη ζε πξάμεηο βίαο κε ξαηζηζηηθό θίλεηξν.
Καιεί ηε Δηθαηνζύλε θαη ηνπο εηζαγγειείο λα αζθήζνπλ ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο
πξνο θάζε θαηεύζπλζε θαη λα ειέγμνπλ θάζε πιεξνθνξία κε ζθνπό ηελ
απνηειεζκαηηθή δίσμε ησλ ππεπζύλσλ.
Ζεηά από ηα αζηπλνκηθά όξγαλα κεδεληθή αλνρή απέλαληη ζε ηέηνηνπ είδνπο
ζπκπεξηθνξέο θαη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο.
Επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εηδηθνύ κεραληζκνύ θαηαγξαθήο
πεξηζηαηηθώλ ξαηζηζηηθήο βίαο, θαζώο θαη ζέζπηζεο εγγπήζεσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαη ησλ καξηύξσλ, ώζηε λα ηα θαηαγγέινπλ ρσξίο ην
θόβν λα ζπιιεθζνύλ ή λα ππνζηνύλ αληίπνηλα.
Ζεηά επίζεο από ηηο αξκόδηεο αξρέο λα παξέκβνπλ απνθαζηζηηθά ζην δηαδίθηπν
θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ εθθέξεηαη
ξαηζηζηηθόο ιόγνο πνπ παξνηξύλεη αλνηρηά θαη απξνθάιππηα ζηελ ηέιεζε
βίαησλ πξάμεσλ θαη εγθιεκαηηθώλ ελεξγεηώλ, θαηλόκελν πνπ έρεη ιάβεη
αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα.
Σέινο, ην Δίθηπν θάλεη έθθιεζε ζηελ Κπβέξλεζε, ηα πνιηηηθά θόκκαηα, ηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο, θάζε δεκόζην πξόζσπν αιιά θαη θάζε πνιίηε, λα απέρνπλ από δειώζεηο
θαη ελέξγεηεο πνπ ζηνρνπνηνύλ ζπιιήβδελ ηνπο αιινδαπνύο θαη ηξνθνδνηνύλ ηελ
μελνθνβία.
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