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‘Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ε-

λεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέ-

πεια και τα δικαιώµατα.’ Tο

Άρθρο 1 της Oικουµενικής ∆ιακή-

ρυξης για τα Aνθρώπινα ∆ικαιώ-

µατα εµπεριέχει το σεβασµό για

τις ποικίλες ταυτότητες, συµπερι-

λαµβανοµένων των εθνοτικών ή ε-

θνικών, θρησκευτικών ή γλωσσι-

κών ταυτοτήτων. Προκειµένου ό-

λοι οι άνθρωποι να είναι ‘ίσοι

στην αξιοπρέπεια’ είναι σηµαντι-

κό ο καθένας να έχει το δικαίωµα

να διαλέγει την ταυτότητά του

(δηλ. δικαίωµα αυτοπροσδιορι-

σµού). ∆εδοµένου του ότι κάθε ά-

τοµο µπορεί να απολαύσει καλύ-

τερα την ταυτότητά του µε άλλα

άτοµα που µοιράζονται την ίδια

ταυτότητα, είναι ουσιαστική η α-

ναγνώριση ύπαρξης των οµάδων

αυτών. Mολονότι αναγνωρίζεται

πάντα η ταυτότητα οµάδων που

αποτελούν την πλειονότητα στα

διάφορα κράτη, δεν γίνεται ωστό-

σο το ίδιο για ένα πλήθος εθνοτι-

κών ή εθνικών, θρησκευτικών ή

γλωσσικών µειονοτικών οµάδων.

Tα διεθνή πρότυπα ευνοούν

τον αυτοπροσδιορισµό των µειο-

νοτήτων. H αναγνώριση των µειο-

νοτήτων από τα κράτη και τη διε-

θνή κοινότητα  ιδίως από τα σώ-

µατα εµπειρογνωµόνων που εξε-

τάζουν την εφαρµογή των δικαιω-

µάτων των µειονοτήτων  πρέπει

να έχει τη µορφή της διαπίστω-

σης της ύπαρξής τους, και να µην

επιβάλλει οποιαδήποτε αυθαίρετα

ή µεροληπτικά κριτήρια αναγνώ-

ρισης. 

H απουσία ενός οικουµενικά

αποδεκτού ορισµού της ‘µειονότη-

τας’ αντικατοπτρίζει το γεγονός

ότι πολλά κράτη θα ήθελαν ο ορι-

σµός να είναι περιοριστικός, ή θα

τον είχαν χρησιµοποιήσει περιορι-

στικά. Aντίθετα, πολλές οµάδες, ι-

δίως µερικοί αυτόχθονες λαοί, α-

ντιτίθενται στη χρήση του όρου

‘µειονότητα’ για την περιγραφή

της οµάδας τους. Ένας γενικά α-

ποδεκτός, άτυπος ορισµός θεωρεί

τις µειονότητες ως µη κυρίαρχες

οµάδες, όχι πάντα αριθµητικά κα-

τώτερες των πλειονοτήτων, τα µέ-

λη των οποίων διαθέτουν εθνοτι-

κά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χα-

ρακτηριστικά που διαφέρουν από

τον υπόλοιπο πληθυσµό και δεί-

χνουν, έστω και έµµεσα, µία αί-

σθηση αλληλεγγύης που κατευθύ-

νεται προς τη διατήρηση του πο-

λιτισµού, των παραδόσεων, της

θρησκείας ή της γλώσσας τους.2

H αναγνώριση είναι ουσιώδης

για τη διασφάλιση των δικαιωµά-

των των µειονοτικών οµάδων σε

ένα κράτος. H έλλειψη αναγνώρι-

σης µπορεί να οδηγήσει σε αστά-

θεια και συγκρούσεις. H νοµική α-

ναγνώριση των µειονοτήτων και ο

επακόλουθος σεβασµός των δικαι-

ωµάτων τους συµβάλλει στην ει-

ρηνική συνύπαρξη. Kαθώς η µη α-

ναγνώριση εµποδίζει την απόλαυ-

ση διεθνώς αναγνωρισµένων δι-

καιωµάτων, οδηγεί στην παραβία-

ση των οικονοµικών, κοινωνικών

και πολιτιστικών δικαιωµάτων των

µειονοτήτων, και τελικά στην πε-

ριθωριοποίησή τους µέσα στην

κοινωνία.

Yπάρχει στενή σχέση ανάµεσα

στο µειονοτικό καθεστώς και τη

φτώχεια, καθώς µη αναγνωρισµέ-

νες µειονότητες στερούνται την

πρόσβαση στην οικονοµική, κοι-

νωνική και πολιτική ανάπτυξη. H

αναγνώριση που βασίζεται στον

αυτοπροσδιορισµό αποτελεί το

πρώτο βήµα στη διαδικασία για

τη διασφάλιση των δικαιωµάτων

των µειονοτήτων και την περι-

φρούρηση της θέσης των µελών

των µειονοτήτων ως ισότιµων µε-

λών της κοινωνίας. 

H αρχή του αυτοπροσδιορι-

σµού διατυπώθηκε για πρώτη φο-

ρά από το ∆ιαρκές ∆ικαστήριο

∆ιεθνούς ∆ικαιοσύνης το 1930, ό-

ταν αποφάνθηκε απόφαση ότι η
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µειονότητα είναι ‘ένα πραγµατικό

και όχι νοµικό θέµα’. Oµοίως, ο

Max van der Stoel, ο πρώτος

Ύπατος Aρµοστής της OAAC για

τις Eθνικές Mειονότητες

(HCNM) είπε ότι: ‘Γνωρίζω την

ύπαρξη µιας µειονότητας όταν τη

δω να υπάρχει.’3

Tο Συµβούλιο της Eυρώπης

(ΣτE) και ο Oργανισµός Hνωµέ-

νων Eθνών (O.H.E.) έχουν ερµη-

νεύσει τις διατάξεις των συµβά-

σεων που αφορούν δικαιώµατα

των µειονοτήτων προς την κατεύ-

θυνση της διαπίστωσης του αυτο-

προσδιορισµού των µειονοτικών

οµάδων. Tο Γενικό Σχόλιο της

Eπιτροπής των Aνθρώπινων ∆ι-

καιωµάτων (HRC) του O.H.E. το

1994 για το Άρθρο 27 του ∆ιε-

θνούς Συµφώνου Aτοµικών και

Πολιτικών ∆ικαιωµάτων

(ICCPR),4 καθιστά σαφές ότι η

ύπαρξη µειονοτήτων δεν εξαρτά-

ται από αποφάσεις κρατών αλλά

καθορίζεται από αντικειµενικά

κριτήρια· και ότι οι µη πολίτες

και ακόµα και οι µη µόνιµοι κά-

τοικοι των κρατών θεωρούνται ό-

τι πληρούν τις προϋποθέσεις για

προστασία σύµφωνα µε το Άρθρο

27.

Eπιπλέον, γίνεται σαφές ότι η

προστασία των ατοµικών και πο-

λιτικών δικαιωµάτων των µειονο-

τήτων δεν µπορεί να περιοριστεί

στην επίκληση της γενικής ισονο-

µίας, ισοπολιτείας και απουσίας

διακρίσεων. Tα κράτη πρέπει να

διαπιστώσουν την ύπαρξη όλων

των µειονοτήτων και καλούνται

να διασφαλίσουν την επιβίωση

και ανάπτυξη της ταυτότητάς

τους. 

Στο Άρθρο 27 του ICCPR αναφέ-

ρεται:

‘[Σ]ε εκείνα τα Kράτη όπου υ-
πάρχουν εθνικές, θρησκευτικές ή
γλωσσικές µειονότητες, τα πρό-

σωπα που ανήκουν σε αυτές τις
µειονότητες δεν θα στερούνται
του δικαιώµατος, από κοινού µε
τα άλλα µέλη της οµάδας τους,
να απολαµβάνουν το δικό τους
πολιτισµό, να οµολογούν τις θρη-
σκευτικές τους πεποιθήσεις και
να τις ασκούν ή να χρησιµοποι-
ούν τη δική τους γλώσσα.’

H HRC, σχολιάζοντας το Άρθρο

27, παρατηρεί: 

‘[T]ο άρθρο αυτό καθιερώνει και
αναγνωρίζει ένα δικαίωµα το ο-
ποίο παρέχεται σe άτοµα που α-
νήκουν σε οµάδες µειονοτήτων
και το οποίο είναι διαφορετικό α-
πό, και πρόσθετο σε, όλα τα άλ-
λα δικαιώµατα τα οποία, έχουν
ήδη το δικαίωµα να απολαµβά-
νουν ως άτοµα, από κοινού µε ό-
λους τους άλλους.’

H τελευταία πρόταση στο σηµείο

4 δηλώνει:

‘Mερικά Kράτη µέλη τα οποία υ-
ποστηρίζουν ότι δεν κάνουν δια-
κρίσεις µε βάση την εθνότητα, τη
γλώσσα ή τη θρησκεία, ισχυρί-
ζονται λανθασµένα, µε βάση το
επιχείρηµα αυτό και µόνο, ότι
δεν έχουν µειονότητες.’

Tο σηµείο 5 συνεχίζει: 

‘5.1 Tα [...] πρόσωπα που προο-
ρίζεται να προστατευθούν είναι
εκείνα τα οποία ανήκουν σε µία
οµάδα και µοιράζονται από κοι-
νού έναν πολιτισµό, µία θρη-
σκεία και/ή µία γλώσσα. Oι ό-
ροι αυτοί δείχνουν επίσης ότι τα
άτοµα τα οποία προορίζεται να
προστατευθούν δεν χρειάζεται να
είναι πολίτες του Kράτους µέ-
λους [...]. Eποµένως, ένα Kράτος
µέλος δεν µπορεί να περιορίσει
τα δικαιώµατα που προβλέπο-

νται από το άρθρο 27 µόνο στους
πολίτες του.’

‘5.2 Tο Άρθρο 27 παρέχει δι-
καιώµατα σε άτοµα που ανήκουν
σε µειονότητες οι οποίες «υπάρ-
χουν» σε ένα Kράτος µέλος. [...]
∆εν χρειάζεται να καθοριστεί ο
βαθµός της µονιµότητας που υ-
ποδηλώνει ο όρος «υπάρχουν».
Tα δικαιώµατα αυτά είναι α-
πλώς ότι δεν πρέπει το Kράτος
µέλος να αρνείται το δικαίωµα
στα άτοµα που ανήκουν σε αυτές
τις µειονότητες να απολαµβά-
νουν, από κοινού µε µέλη της ο-
µάδας τους, το δικό τους πολιτι-
σµό, να ασκούν τα θρησκευτικά
τους καθήκοντα και να µιλούν τη
δική τους γλώσσα. Όπως δεν
χρειάζεται να είναι υπήκοοι ή
πολίτες, δεν χρειάζεται να είναι
και µόνιµοι κάτοικοι. Συνεπώς,
µετανάστες εργαζόµενοι ή ακόµα
και επισκέπτες σε ένα Kράτος
µέλος που συγκροτούν τέτοιες
µειονότητες έχουν το δικαίωµα
να µην τους απαγορεύεται η ά-
σκηση αυτών των δικαιωµάτων.
[...] H ύπαρξη µίας εθνοτικής,
θρησκευτικής ή γλωσσικής µει-
ονότητας σε ένα δεδοµένο Kράτος
µέλος δεν εξαρτάται από µία α-
πόφαση αυτού του Kράτους µέ-
λους αλλά απαιτείται να καθιε-
ρωθεί από αντικειµενικά κριτή-
ρια [...].’ 

Mε το Άρθρο 27, η προστασία

των δικαιωµάτων των µειονοτή-

των επιβάλλει συγκεκριµένες υπο-

χρεώσεις στα Kράτη µέλη:

‘9. [...H] προστασία αυτών των
δικαιωµάτων στοχεύει στη δια-
σφάλιση της επιβίωσης και συ-
νεχούς ανάπτυξης της πολιτιστι-
κής, θρησκευτικής και κοινωνι-
κής ταυτότητας των ενδιαφερό-
µενων µειονοτήτων, εµπλουτίζο-
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ντας έτσι τη διάρθρωση της κοι-
νωνίας στο σύνολό της. Γι αυτό,
η Eπιτροπή παρατηρεί ότι τα δι-
καιώµατα αυτά πρέπει να προ-
στατεύονται ως τέτοια και δεν
πρέπει να συγχέονται µε άλλα α-
τοµικά δικαιώµατα που παρέχο-
νται σε κάθε άτοµο και στο σύνο-
λο από το Σύµφωνο. Eποµένως,
τα Kράτη µέλη έχουν την υπο-
χρέωση να διασφαλίζουν ότι η ά-
σκηση αυτών των δικαιωµάτων
προστατεύεται πλήρως και πρέ-
πει να δείχνουν στις εκθέσεις
τους τα µέτρα που έχουν υιοθετή-
σει για το σκοπό αυτό.’

H τελευταία πρόταση του σηµείου

4 αµφισβητεί τη θέση των Kρατών

µελών που υποστηρίζουν ότι δεν

είναι δυνατό να έχουν καµία µειο-

νότητα εφόσον δεν κάνουν διακρί-

σεις µε βάση την εθνικότητα, τη

γλώσσα ή τη θρησκεία. Eξετάζο-

ντας την εφαρµογή του ICCPR α-

πό τη Γαλλία, η HRC στις Kατα-

ληκτικές Παρατηρήσεις της5 του

1987 απέρριψε κατηγορηµατικά

το επιχείρηµα της Γαλλίας: 

‘H Eπιτροπή επιθυµεί να θυµίσει
[...] ότι απλώς και µόνο το γεγο-
νός ότι ίσα δικαιώµατα αποδίδο-
νται σε όλα τα άτοµα και ότι όλα
τα άτοµα είναι ίσα ενώπιον του
νόµου δεν αποκλείει την ύπαρξη
στην πράξη µειονοτήτων σε µία
χώρα, και το δικαίωµά τους να
απολαµβάνουν τον πολιτισµό
τους, να ασκούν τα θρησκευτικά
καθήκοντά τους ή να χρησιµο-
ποιούν τη γλώσσα τους από κοι-
νού µε άλλα µέλη της οµάδας
τους.’

Ένα άλλο όργανο σύµβασης του

O.H.E. που αντιµετώπισε παρό-

µοια προβλήµατα όταν εξέταζε

εκθέσεις κρατών ήταν η Eπιτροπή

για την Eξάλειψη των Φυλετικών

∆ιακρίσεων (CERD). Eξέδωσε

δύο Γενικές Συστάσεις, στις οποί-

ες ο αυτοπροσδιορισµός καθορι-

ζόταν ως το µοναδικό διεθνές

πρότυπο για την αναγνώριση των

µειονοτικών οµάδων, περιλαµβα-

νοµένων των αυτόχθονων λαών.

Zητούσε επίσης από τα κράτη να

αναφέρουν όλες τις εθνοτικές ή ε-

θνικές ή αυτόχθονες οµάδες στην

επικράτειά τους, περιλαµβανοµέ-

νων των δηµογραφικών στοιχείων

τους. Στη Γενική Σύσταση VIII

του 1990 της CERD,

αναφέρεται:6

‘Kατόπιν της εξέτασης εκθέσεων
των Kρατών µελών αναφορικά
προς τις πληροφορίες για τους
τρόπους κατά τους οποίους τα ά-
τοµα προσδιορίζονται ως µέλη
µίας συγκεκριµένης φυλετικής ή
εθνοτικής οµάδας ή οµάδων,
Eίναι της γνώµης ότι ο προσδιο-
ρισµός αυτός, αν δεν υπάρχει ε-
ξήγηση για το αντίθετο, θα βασί-
ζεται στον αυτοπροσδιορισµό του
ενδιαφερόµενου ατόµου.’

Kαι στη Γενική Σύσταση XXIV

του 1998 της CERD αναφέρεται:7

‘2. Aπό τις περιοδικές εκθέσεις
που υποβλήθηκαν στην Eπιτρο-
πή σύµφωνα µε το άρθρο 9 της
∆ιεθνούς Σύµβασης για την Eξά-
λειψη Kάθε Mορφής Φυλετικών
∆ιακρίσεων, και από άλλες πλη-
ροφορίες που έλαβε η Eπιτροπή,
φαίνεται ότι ένας αριθµός Kρα-
τών µελών αναγνωρίζουν την πα-
ρουσία µερικών εθνικών ή εθνο-
τικών οµάδων ή αυτόχθονων λα-
ών στην επικράτειά τους, ενώ
παραβλέπουν άλλες. Συγκεκρι-
µένα κριτήρια πρέπει να ισχύουν
ενιαία για όλες τις οµάδες, και ι-
διαίτερα ο αριθµός των ενδιαφε-
ρόµενων ατόµων, και το ότι έ-
χουν φυλή, χρώµα, καταγωγή ή

εθνική ή εθνοτική προέλευση
διαφορετικά από την πλειονότη-
τα ή από άλλες οµάδες του πλη-
θυσµού.’

Eπίσης επέστησε την προσοχή

των Kρατών µελών στο εξής:

‘[H] εφαρµογή διαφορετικών
κριτηρίων προκειµένου για τον
καθορισµό των εθνοτικών οµά-
δων ή των αυτόχθονων λαών, κα-
θώς οδηγεί σε αναγνώριση µερι-
κών και άρνηση αναγνώρισης
άλλων, µπορεί να προκαλέσει
διαφορετική αντιµετώπιση των
ποικίλων οµάδων που υπάρχουν
στον πληθυσµό µιας χώρας.’

Eπί πλέον, η CERD κάλεσε τα

Kράτη µέλη:

‘[N]α προσπαθήσουν να περιλά-
βουν στις περιοδικές τους εκθέ-
σεις σχετικές πληροφορίες για
τη δηµογραφική σύσταση του
πληθυσµού τους, [...] πληροφο-
ρίες για τη φυλή, το χρώµα, την
καταγωγή και την εθνική ή εθνο-
τική προέλευση.’

NÔÌÔıÂÛ›· EE

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τα δικαι-

ώµατα των µειονοτήτων προστα-

τεύονται πρωτίστως από τη Σύµ-

βαση-Πλαίσιο για την Προστασία

των Eθνικών Mειονοτήτων

(FCNM) του Συµβουλίου της Eυ-

ρώπης. H Eυρωπαϊκή Ένωση

(EE) από την άλλη, δεν έχει το δι-

κό της σύστηµα για την προστα-

σία των µειονοτήτων. Ωστόσο,

αρχές για τα δικαιώµατα των µει-

ονοτήτων και την αναγνώριση αυ-

τών των δικαιωµάτων είναι σχετι-

κές µε τη νοµοθεσία της EE. ‘O

σεβασµός και η προστασία των
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µειονοτήτων’ έχει συµπεριληφθεί

στα κριτήρια της Kοπεγχάγης για

τη διεύρυνση της EE. ‘H προστα-

σία των δικαιωµάτων των ατόµων

που ανήκουν σε µειονότητες’ έχει

συµπεριληφθεί στο τελευταίο σχέ-

διο του Eυρωπαϊκού Συντάγµα-

τος. 

Mολονότι δεν γίνεται άµεση

αναφορά στα δικαιώµατα των

µειονοτήτων στο Xάρτη των Θε-

µελιωδών ∆ικαιωµάτων της EE, ο

Xάρτης περιλαµβάνει την απαγό-

ρευση των διακρίσεων, στα πλαί-

σια της οποίας η άρνηση των δι-

καιωµάτων των µειονοτήτων, κά-

τω από συγκεκριµένες προϋποθέ-

σεις, µπορεί να χαρακτηριστεί ως

διάκριση που απαγορεύεται από

το Xάρτη. Eξάλλου, η έννοια της

έµµεσης διάκρισης που προβλέ-

πεται από την Oδηγία της EE για

την Ίση Mεταχείριση Προσώπων

Aσχέτως Φυλετικής Kαταγωγής

2000/43/EC,8 µπορεί να παρά-

σχει άλλες µορφές προστασίας

για τα δικαιώµατα των µειονοτή-

των. 

FCNM

H Σύµβαση-Πλαίσιο για την

Προστασία των Eθνικών Mειονο-

τήτων τέθηκε σε εφαρµογή το

1998 και, µέχρι το Φεβρουάριο

του 2004, έχει επικυρωθεί από 35

κράτη. Στο Άρθρο 3, εγγυάται το

δικαίωµα στον αυτοπροσδιορισµό,

µε την πρόσθετη διευκρίνιση ότι

τα άτοµα µπορούν επίσης ελεύθε-

ρα να διαλέξουν να µη τους µετα-

χειρίζονται ως µέλη µειονότητας.

Aκολουθεί το κείµενο του Άρθρου

3:9

‘1. Kάθε πρόσωπο που ανήκει σε
εθνική µειονότητα έχει το δικαί-
ωµα να επιλέγει ελεύθερα εάν θα
αντιµετωπίζεται ή όχι βάσει αυ-

τής του της ιδιότητας και καµία
δυσµενής επίπτωση δεν µπορεί
να προκύψει από την επιλογή
αυτή ή από την άσκηση των συ-
ναφών δικαιωµάτων.’

‘2. Tα πρόσωπα που ανήκουν σε
εθνικές µειονότητες µπορούν, α-
τοµικά καθώς και από κοινού, να
ασκούν τα δικαιώµατα και τις ε-
λευθερίες που απορρέουν από τις
αρχές που εξαγγέλλονται στην
παρούσα Σύµβαση-πλαίσιο.’

Ωστόσο, η FCNM συνοδευόταν

από µία Eπεξηγηµατική Έκθεση10

την οποία έχουν επικαλεστεί εκεί-

να τα κράτη που αντιτίθενται

στην αναγνώριση των µειονοτή-

των µε βάση τον αυτοπροσδιορι-

σµό και θεωρούν σηµαντικό να α-

ντικρούουν τον οποιοδήποτε υ-

παινιγµό για το ότι ακόµα και µε-

ρικά δικαιώµατα µειονοτήτων

µπορεί να είναι συλλογικά δικαιώ-

µατα. Tο Άρθρο 3 της Eπεξηγη-

µατικής Έκθεσης λέει ‘ότι η υπο-

κειµενική επιλογή του ατόµου εί-

ναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε

αντικειµενικά κριτήρια που σχετί-

ζονται µε την ταυτότητα του ατό-

µου’. Oρισµένα κράτη υποστηρί-

ζουν ότι τα αντικειµενικά κριτήρια

πρέπει να καθορίζονται από τα ί-

δια τα κράτη. 

Aναφέρεται επίσης ότι η από-

λαυση των µειονοτικών δικαιωµά-

των από άτοµα ‘από κοινού µε

άλλους’ δεν σηµαίνει ότι τα δικαι-

ώµατα αυτά είναι συλλογικά.

Yποστηρίζεται ότι ο όρος ‘άλλοι’

µπορεί να περιλαµβάνει ‘άτοµα

που ανήκουν στην ίδια εθνική

µειονότητα, σε άλλη εθνική µειο-

νότητα, ή στην πλειονότητα’. Tο

Άρθρο 27 του ICCPR ορίζει τους

‘άλλους’ ως: ‘από κοινού µε τα

άλλα µέλη της οµάδας τους’. Mο-

λονότι ο ατοµικός ή συλλογικός

χαρακτήρας των µειονοτικών δι-

καιωµάτων δεν αποτελεί ανα-

γκαία προϋπόθεση για την απο-

τελεσµατική εφαρµογή της

FCNM, έχει τονιστεί ότι: 

‘[T]α περισσότερα Άρθρα της
Σύµβασης έχουν µια συλλογική
διάσταση [...] και, στην πράξη,
η απόλαυσή τους µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µόνο ως κοινή
άσκηση από άτοµα που ανήκουν
σε µία εθνική µειονότητα’.11

Eνώ η Eπεξηγηµατική Έκθεση ε-

ξηγεί ότι το κάθε άτοµο µπορεί:

‘να αποφασίσει εάν επιθυµεί ή όχι

να περιέλθει υπό την προστασία

που απορρέει από τις αρχές της

Σύµβασης-Πλαισίου’, προσθέτει

πως δεν υπονοείται κανένα ‘δικαί-

ωµα για κάποιο άτοµο να διαλέξει

αυθαίρετα να ανήκει σε οποιαδή-

ποτε εθνική µειονότητα’.

Eξηγεί επίσης ότι: ‘[∆]ε θα

προκληθεί κανένα µειονέκτηµα α-

πό την ελεύθερη επιλογή την ο-

ποία εγγυάται, ή από την άσκηση

των δικαιωµάτων που συνδέονται

µε αυτή την επιλογή’. Περαιτέρω: 

‘H παράγραφος 2 ορίζει ότι τα
δικαιώµατα και οι ελευθερίες
που απορρέουν από τη Σύµβαση-
Πλαίσιο µπορούν να ασκηθούν
ατοµικά ή από κοινού µε άλλους.
Aναγνωρίζει έτσι την πιθανότητα
κοινής άσκησης αυτών των δι-
καιωµάτων και ελευθεριών, κάτι
που διαφέρει από την έννοια των
συλλογικών δικαιωµάτων. O ό-
ρος «άλλοι» πρέπει να ερµηνευ-
τεί κατά την ευρύτερη δυνατή έν-
νοια και να περιλαµβάνει άτοµα
που ανήκουν στην ίδια εθνική
µειονότητα, σε άλλη εθνική µει-
ονότητα, ή στην πλειονότητα.’

Έγιναν διαπραγµατεύσεις για τη

διατύπωση της Eπεξηγηµατικής

Έκθεσης ώστε να επιτραπεί ακό-
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µα και στα πιο δύστροπα µέλη

του Συµβουλίου της Eυρώπης να

αποδεχθούν το κείµενο της

FCNM. 

™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ EÈÙÚÔ-
‹ ÙË˜ FCNM

H Συµβουλευτική Eπιτροπή (AC)

της FCNM, η οποία εξετάζει την

εφαρµογή της FCNM, υιοθέτησε

το επικρατέστερο διεθνές πρότυ-

πο για την αναγνώριση των µειο-

νοτήτων µε τη διαπίστωση του

αυτοπροσδιορισµού τους. H δυνα-

τότητα της AC να ανταλλάσσει

πληροφορίες µε τα υπό εξέταση

κράτη, να δέχεται προσκλήσεις

για να επισκεφθεί τα κράτη αυτά,

να λαµβάνει εκτενείς πληροφορίες

από και/ή να συναντάται µε µη

κυβερνητικές οργανώσεις (MKO)

και/ή εκπροσώπους µειονοτήτων,

έχει επιτρέψει στη AC να πραγ-

µατοποιήσει κάτι που κανένα άλ-

λο σώµα εµπειρογνωµόνων του

Συµβουλίου της Eυρώπης ή του

O.H.E. δεν έχει κάνει µέχρι τώρα:

µία λεπτοµερή και συστηµατική ε-

ξέταση κάθε πτυχής της εφαρµο-

γής της FCNM, περιλαµβανοµέ-

νου του προβλήµατος της ανα-

γνώρισης των µειονοτήτων. 

Tο έργο της AC έχει ενθαρρύ-

νει την αποφασιστικότητα του πιο

αντιπροσωπευτικού και πολιτικού

σώµατος του Συµβουλίου της Eυ-

ρώπης, της Kοινοβουλευτικής Συ-

νέλευσης (PACE), να υιοθετεί συ-

στάσεις µε αυστηρή διατύπωση

προς όφελος της αναγνώρισης ό-

λων των υπαρχουσών µειονοτή-

των. Tο 2001, η PACE υιοθέτησε

τη «Σύσταση 1492 (2001): ∆ικαι-

ώµατα Eθνικών Mειονοτήτων»,

στην οποία αναφερόταν: 

‘H Συνέλευση καταδικάζει την

άρνηση ύπαρξης µειονοτήτων
και δικαιωµάτων των µειονοτή-
των σε αρκετά Kράτη µέλη του
Συµβουλίου της Eυρώπης και το
γεγονός ότι σε πολλές µειονότη-
τες στην Eυρώπη δεν παρέχεται
επαρκής προστασία’.12

∆ύο χρόνια αργότερα, στη «Σύ-

σταση 1623 (2003): ∆ικαιώµατα

Eθνικών Mειονοτήτων», τα ευρή-

µατα της AC αποτέλεσαν τη βάση

ενός πιο ολοκληρωµένου κειµέ-

νου, το οποίο διακήρυττε ότι τα

κράτη πρέπει να ερµηνεύουν τη

FCNM σύµφωνα µε το Άρθρο 3

της Σύµβασης. Eπιπλέον: 

‘[H] Συνέλευση θεωρεί ότι τα
Kράτη µέλη δεν έχουν απεριόρι-
στο δικαίωµα να αποφασίζουν
ποιες οµάδες στην επικράτειά
τους πληρούν τις προϋποθέσεις
ώστε να θεωρούνται εθνικές µειο-
νότητες υπό την έννοια της Σύµ-
βασης-Πλαισίου. Oποιαδήποτε
τέτοια απόφαση πρέπει να σέβε-
ται την αρχή της µη διάκρισης
και να συνάδει µε το γράµµα και
πνεύµα της Σύµβασης-Πλαισίου
[...]. H Συνέλευση καλεί: i) τα
Kράτη µέλη που δεν το έχουν
κάνει ακόµα (δηλαδή την Aνδό-
ρα, τη Γαλλία και την Tουρκία)
να υπογράψουν και να επικυρώ-
σουν αµέσως τη Σύµβαση-Πλαί-
σιο, χωρίς επιφυλάξεις ή δηλώ-
σεις· ii) τα Kράτη µέλη που έ-
χουν υπογράψει αλλά δεν έχουν
επικυρώσει τη Σύµβαση-Πλαί-
σιο (Bέλγιο, Γεωργία, Eλλάδα,
Iσλανδία, Λετονία, Λουξεµβούργο
και Oλλανδία) να την επικυρώ-
σουν αµέσως, χωρίς επιφυλάξεις
ή δηλώσεις· iii) τα Kράτη µέλη
που έχουν επικυρώσει τη Σύµβα-
ση-Πλαίσιο αλλά έχουν διατυ-
πώσει επιφυλάξεις ή δηλώσεις,
να τις αποσύρουν προκειµένου να
αποφευχθούν αυθαίρετες και αδι-

καιολόγητες διακρίσεις, καθώς
επίσης και η µη αναγνώριση µε-
ρικών µειονοτήτων’.13

Tα Kράτη µέλη που δεν κατονο-

µάζονται στην τελευταία σύσταση

είναι το Λιχτενστάιν και η Mάλ-

τα, τα οποία δήλωσαν ότι δεν έ-

χουν εθνικές µειονότητες· η ∆α-

νία, η Γερµανία, η Mακεδονία, η

Σλοβενία και η Σουηδία, τα οποία

κατάρτισαν αναλυτικό πίνακα των

εθνικών µειονοτήτων που ετίθεντο

υπό την προστασία της FCNM·
και η Aυστρία, η Eσθονία, η Πο-

λωνία, και η Eλβετία, που θεώρη-

σαν την υπηκοότητα ως προϋπό-

θεση προκειµένου τα άτοµα να α-

ναγνωριστούν ως µέλη µειονοτή-

των: η προϋπόθεση αυτή δεν πε-

ριλαµβάνεται στο Άρθρο 3 ή στην

Eπεξηγηµατική Έκθεση της

FCNM και εποµένως είναι αδι-

καιολόγητα περιοριστική. 

H AC δεν αισθάνθηκε δέσµια

των δηλώσεων αυτών και επισή-

µανε υπάρχουσες µειονότητες σε

κάθε χώρα που πρέπει επίσης να

προστατευθούν από τη FCNM.

Mέχρι το Φεβρουάριο του 2004,

η AC είχε εκδώσει τις αποφάσεις

της για 26 κράτη. Aνησυχούσε για

την αναγνώριση µειονοτήτων σε

20 κράτη. Aκολουθώντας την ερ-

µηνεία που έδωσε η HRC στο

Άρθρο 27, που περιλαµβάνει οµά-

δες µεταναστών µεταξύ των µειο-

νοτήτων, η AC υπογράµµισε ότι

υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης σε

όλα τα κράτη, καθώς κανένα δεν

παρείχε την προστασία που προ-

βλέπεται από τη FCNM σε πρό-

σφατα εγκαταστηµένες κοινότη-

τες µεταναστών. Mία εκτενής εξέ-

ταση των απόψεων της AC,14 µε

κάποιες πληροφορίες από άλλες

πηγές, συµβάλλει στη διατύπωση

ποικίλων ανησυχιών σχετικών µε

την αναγνώριση των µειονοτήτων

σύµφωνα µε την αρχή του αυτο-
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προσδιορισµού, η οποία περιλαµ-

βάνει το δικαίωµα του κάθε ατό-

µου να δέχεται ή να µη δέχεται τη

µεταχείρισή του ως µέλους οποι-

ασδήποτε µειονότητας. Oι τύποι

µη αναγνώρισης ή ανεπαρκούς α-

ναγνώρισης εξετάζονται στη συνέ-

χεια.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË

MË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂıÓÔÙÈ-
Î¤˜ ‹ ÂıÓÈÎ¤˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜

Όπως προαναφέρθηκε, η Γαλλία

αρνείται να αναγνωρίσει οποιαδή-

ποτε µειονότητα· εποµένως οι Bά-

σκοι, οι Bρετόνοι, οι Kορσικανοί,

οι Pοµά κτλ., δεν αναγνωρίζονται.

H Tουρκία θεωρεί ότι κανένας

Mουσουλµάνος δεν µπορεί να έχει

άλλη εθνοτική ταυτότητα πέραν

της τουρκικής· ως εκ τούτου οι

Mουσουλµάνοι Kούρδοι ή Pοµά

δεν αναγνωρίζονται, ενώ οι µη

Mουσουλµάνοι αναγνωρίζονται

µόνο ως θρησκευτικές µειονότη-

τες (δες παρακάτω). H προσέγγι-

ση της Eλλάδας είναι παρόµοια:

όλοι οι Oρθόδοξοι Xριστιανοί θε-

ωρούνται εθνοτικά Έλληνες, ενώ

οι Mουσουλµάνοι αναγνωρίζονται

αλλά µόνο ως θρησκευτική µειο-

νότητα· εποµένως οι Mακεδόνες

καθώς και οι Pοµά είναι µη ανα-

γνωρισµένες µειονότητες. H AC

δεν εξέτασε αυτές τις τρεις χώρες

καθώς δεν έχουν ακόµα υπογρά-

ψει και/ή επικυρώσει τη FCNM.

H απροθυµία τους αυτή βασίζεται

στο ότι αναµένουν πως, µετά την

επικύρωση της FCNM, θα δε-

χτούν πίεση να κινηθούν προς την

αναγνώριση των µειονοτήτων, κα-

θώς θα γίνεται επίκληση της

FCNM στα εγχώρια δικαστήρια.

Oι χώρες αυτές επικύρωσαν το

ICCPR µε καθυστέρηση, το 1981

(Γαλλία), το 1997 (Eλλάδα) και το

2003 (Tουρκία): µόνο η Γαλλία έ-

χει υποβάλλει σχετικές εκθέσεις

για την εφαρµογή της, αλλά µετά

την επικριτική εξέταση από την

HRC το 1997, δεν έχει υποβάλλει

την επόµενη έκθεσή της, που έ-

πρεπε να κατατεθεί το 2000· ενώ

η Eλλάδα κατέθεσε την πρώτη

της έκθεση, που έπρεπε να κατα-

τεθεί το 1998, µόλις τον Aπρίλιο

2004 (και αναµένεται να εξετα-

σθεί από την HRC το Mάρτιο

2005). H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

κατά του Pατσισµού και της Mι-

σαλλοδοξίας (ECRI) του Συµβου-

λίου της Eυρώπης έχει τονίσει τα

προβλήµατα αναγνώρισης στις εκ-

θέσεις της για τη Γαλλία και την

Eλλάδα (µολονότι δεν το έκανε

στην έκθεσή της για την Tουρ-

κία).15

Eξετάζοντας τα µέλη της

FCNM, η AC σηµειώνει ότι η

Aλβανία δεν αναγνωρίζει την Aι-

γυπτιακή κοινότητα ως εθνική

µειονότητα και ως οµάδα ξεχωρι-

στή από τους Pοµά, µολονότι τα

µέλη της αποβλέπουν σε αυτό το

καθεστώς. Στην Aρµενία, η AC

σηµειώνει ότι µερικές µικρές µειο-

νότητες αναγνωρίζονται ως εθνι-

κές µειονότητες ενώ άλλες όχι.

Στην Kύπρο, η AC, η CERD, η

ECRI και η HRC απέτυχαν να

καταγράψουν την παρουσία και

µη αναγνώριση των Pοµά, αν και

τα προβλήµατά τους έχουν τύχει

περιστασιακά διεθνούς προσοχής·
µολονότι η διεθνώς αναγνωρισµέ-

νη (Eλληνο-) Kυπριακή κυβέρνη-

ση και οι Tουρκο-Kυπριακές αρ-

χές έχουν χρησιµοποιήσει τα προ-

βλήµατα των Pοµά για να επικρί-

νουν η µία την άλλη ενώπιον διε-

θνών οργάνων.16

Oι Tσέχικες αρχές, ανέφεραν

στην έκθεσή τους ‘τη Mοραβιανή

και Σιλεσιανή εθνική ταυτότητα’,

που καταγράφηκαν στην απογρα-

φή του 1991, αλλά δεν τις ανα-

γνώρισαν ως εθνικές µειονότητες

που προστατεύονται από τη σχε-

τική νοµοθεσία. H ∆ανία δεν θεώ-

ρησε τους Pοµά ως εθνική µειονό-

τητα. Oύτε η Pουµανία θεώρησε

τους Tσάνγκος (Csangos) ως εθνι-

κή µειονότητα, µολονότι η AC α-

νέφερε ότι τα µέλη αυτής της κοι-

νότητας ήθελαν να επωφεληθούν

από τη µειονοτική πολιτική του

κράτους. Στη Σουηδία, οι οµιλού-

ντες σουηδικές διαλέκτους στη

Σκάνια (Scania) και στη Γκότλαντ

(Gotland) είναι υπέρ της αναγνώ-

ρισής τους ως εθνικές µειονότη-

τες, αλλά οι σουηδικές αρχές έ-

χουν αρνηθεί κάτι τέτοιο. Στην

Oυκρανία, πέρα από 130 ‘εθνικό-

τητες’ που καλύπτονται από τη

FCNM, υπάρχουν οχτώ ‘εθνογρα-

φικές (υπο-εθνοτικές) οµάδες του

ουκρανικού λαού’  σύµφωνα µε

την κρατική ορολογία  [όπως οι

Mπόικος (Boikos), οι Xούτσουλς

(Hutsuls) και οι Pούσυνς

(Rusyns)] που δεν καλύπτονται,

µολονότι τουλάχιστον κάποιοι α-

πό αυτούς έχουν επιδιώξει ανα-

γνώριση της ειδικής τους ταυτό-

τητας. Στο Hνωµένο Bασίλειο

(UK), η AC σηµειώνει ότι οι

Mουσουλµάνοι και µερικές άλλες

θρησκευτικές οµάδες δεν έχουν α-

ναγνωριστεί από τα δικαστήρια

ως ‘φυλετικές οµάδες’ προκειµέ-

νου να πληρούν τις προϋποθέσεις

για την προστασία τους σύµφωνα

µε την Πράξη για τις Φυλετικές

Σχέσεις· ενώ ο λαός της Kορνου-

άλης και οι Mπάιλιγουικ

(Bailiwick) του Tζέρσεϋ έχουν ζη-

τήσει να θεωρηθούν εθνικές µειο-

νότητες: η κυβέρνηση διαφωνεί µε

την πρώτη περίπτωση, ενώ για τη

δεύτερη περίπτωση ήταν ανα-

γκαία η διεύρυνση της εδαφικής

εφαρµογής της FCNM στο Tζέρ-

σεϋ. 
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H AC δεν ήταν σε θέση να ε-

κτιµήσει τις δηλώσεις των αρχών

της Mάλτας και του Aγίου Mαρί-

νου ότι δεν υπάρχουν εθνικές µει-

ονότητες στην επικράτειά τους,

καθώς τα κράτη αυτά δεν παρεί-

χαν καµία σχετική πληροφορία

στις εκθέσεις τους και η AC δεν

µπορούσε να εξασφαλίσει επαρ-

κείς πληροφορίες από άλλες πη-

γές. Aντίθετα, το Λιχτενστάϊν πα-

ρείχε επαρκείς πληροφορίες ώστε

να πείσει τη AC ότι δεν υπάρχουν

εθνικές µειονότητες στην επικρά-

τειά του. 

H AC δεν είχε ολοκληρώσει

την εκτίµησή της για την εφαρµο-

γή της FCNM στη Bοσνία και

Eρζεγοβίνη, τη Bουλγαρία, τη

Mακεδονία και την Πορτογαλία

µέχρι το Φεβρουάριο 2004· ενώ οι

γνωµατεύσεις της AC για τη Σλο-

βενία που υιοθετήθηκε το Σε-

πτέµβριο 2002· για την Iρλανδία,

που υιοθετήθηκε το Mάϊο 2003·
και για την Πολωνία, τη Σερβία

και το Mαυροβούνιο, και την

Iσπανία που υιοθετήθηκαν το Nο-

έµβριο 2003 δεν έχουν δηµοσιο-

ποιηθεί. Mερικά από τα κράτη

αυτά αρνούνται ξεκάθαρα την α-

ναγνώριση κάποιων µειονοτήτων.

Tα παραδείγµατα περιλαµβάνουν

τους Mακεδόνες και τους Ποµά-

κους στη Bουλγαρία, όπως έχει

τονιστεί και από την ECRI,17 και

τους Bούλγαρους στη Mακεδονία

(αναφορά στους οποίους γίνεται

σπάνια ακόµα και από τα διεθνή

σώµατα εµπειρογνωµόνων).18 H

ECRI έχει τονίσει τη µη αναγνώ-

ριση από τη Σλοβενία των µη αυ-

τοχθόνων Pοµά και των Nοτίων

(Bόσνιοι, Kροάτες, Aλβανοί του

Kοσόβου ή Σέρβοι) που µετανά-

στευσαν στη Σλοβενία όταν απο-

τελούσε τµήµα της Σοσιαλιστικής

Oµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της

Γιουγκοσλαβίας.19

EıÓÔÙÈÎ¤˜ ‹ ÂıÓÈÎ¤˜ ÌÂÈÔÓfi-
ÙËÙÂ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È
ÌfiÓÔ ÛÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ Â-
ÚÈÔ¯¤˜

H AC τονίζει ότι η Aλβανία ανα-

γνωρίζει τρεις εθνικές µειονότητες

(Έλληνες, Mακεδόνες και Mαυ-

ροβούνιους) ωστόσο παραχωρεί

πλήρη δικαιώµατα στα µέλη τους

µόνο σε ‘µειονοτικές ζώνες’. Tο

κράτος προσδιόρισε τις ζώνες αυ-

τές την περίοδο του µεσοπολέµου

και δεν τις έχει καταργήσει ποτέ

αποτελεσµατικά, παρ ότι οι αρχές

αρνούνται ότι εξακολουθούν να υ-

πάρχουν. Tα µέλη αυτών των µει-

ονοτήτων που ζουν έξω από τις

περιοχές αυτές δεν απολαµβάνουν

τα ίδια δικαιώµατα µε τα µέλη

που ζουν µέσα στις ζώνες. Oµοί-

ως, στην Aυστρία, οι Kροάτες και

οι Σλοβένοι απολαµβάνουν λιγό-

τερα ή καθόλου δικαιώµατα έξω

από τις αντίστοιχες ‘αυτόχθονες’

περιοχές εγκατάστασής τους, την

Kαρινθία (Carinthia), τη Mπούρ-

γκερνλαντ (Burgenland) και τη

Στυρία (Styria). Xαρακτηριστικά,

στην Aλβανία και την Aυστρία, τα

µέλη µειονοτήτων που µετακινού-

νται στις αντίστοιχες πρωτεύου-

σες, στερούνται των δικαιωµάτων

που απολαµβάνονται στις παρα-

δοσιακές µειονοτικές περιοχές.

Στη ∆ανία, δεν αναγνωρίστη-

καν µειονοτικά δικαιώµατα ούτε

στα µέλη της µοναδικής αναγνω-

ρισµένης εθνικής µειονότητας των

Γερµανών, ούτε επίσης στους

Iνουίτες (Γροιλανδούς) και τους

Φαροέζους, που θεωρούνται ως

αυτόχθονες, όταν όλοι αυτοί ζουν

έξω από τις παραδοσιακές περιο-

χές εγκατάστασής τους. H AC πι-

στεύει ότι οι διατάξεις της FCNM

θα µπορούσαν να ωφελήσουν επί-

σης και τους εθνοτικούς ∆ανούς

που ζουν στις αυτοδιοικούµενες

περιοχές της Γροιλανδίας και των

Nήσων Φάροε. Oµοίως, η AC σύ-

στησε στη Φινλανδία να εξετάσει

την παραχώρηση προστασίας

σύµφωνα µε τη FCNM στους

Φινλανδούς, που αποτελούν µία

µειονότητα-µέσα-σε µία µειονότη-

τα, στην αυτόνοµη επαρχία της

Άλαντ (Eland) που κατοικείται α-

πό τη Σουηδική µειονότητα. Στην

Eλβετία, υπάρχει τέτοιο καθεστώς

για τα µέλη της εθνοτικής πλειο-

νότητας των Γερµανών που απο-

τελούν µειονότητα στα γαλλόφω-

να καντόνια όπως αυτά του Φρι-

µπούργκ (Fribourg) και του Bαλέ

(Valais) (όπως επίσης για τους

Γάλλοι -που θεωρούνται γενικά ως

εθνική γλωσσική µειονότητα- στα

γερµανόφωνα καντόνια όπως αυ-

τό της Bέρνης (Bern)). 

EıÓÔÙÈÎ¤˜ ‹ ÂıÓÈÎ¤˜ ÌÂÈÔÓfi-
ÙËÙÂ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È
ÌfiÓÔ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

H AC τόνισε ότι στην Eσθονία, οι

προϋποθέσεις για την ιθαγένεια

είναι ακατάλληλες, προκειµένου

να επωφεληθούν τα άτοµα από

τις διατάξεις της FCNM: πολλά

µέλη µειονοτήτων που εγκαταστά-

θηκαν στη χώρα αυτή πριν την α-

ποκατάσταση της ανεξαρτησίας

το 1991 δεν µπόρεσαν να απο-

κτήσουν την ιθαγένεια εξαιτίας

του περιοριστικού νόµου περί ιθα-

γενείας. H ECRI έχει εκφράσει

παρόµοια ανησυχία για τη Λετο-

νία (η οποία δεν έχει εξεταστεί α-

πό τη AC καθώς έχει υπογράψει

αλλά δεν έχει επικυρώσει τη

FCNM).20 Aυτή η κατάσταση α-

ντιπαραβάλλεται µε τις γενναιό-

δωρες διατάξεις του αντίστοιχου

λιθουανικού νόµου περί ιθαγενεί-

ας, τις οποίες έχει τονίσει η AC.

Tέλος, η AC τόνισε επίσης ότι

στην Oυκρανία, Tάταροι της Kρι-

µαίας -που στο παρελθόν είχαν ε-
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κτοπισθεί- έχουν προβλήµατα

στην απόκτηση της ιθαγένειας, η

οποία αποτελεί προϋπόθεση για

την απόλαυση των δικαιωµάτων

τους. 

EıÓÔÙÈÎ¤˜ ‹ ÂıÓÈÎ¤˜ ÌÂÈÔÓfi-
ÙËÙÂ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È
·ÏÏ¿ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·ıÂ-
ÛÙÒ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ 

Στην Iταλία, ενώ οι Pοµά προ-

στατεύονται επισήµως από τη

FCNM, δεν έχουν κανένα νοµικό

κείµενο που να τους παρέχει πλή-

ρη, αποτελεσµατική και ολοκλη-

ρωµένη προστασία. 

EıÓÔÙÈÎ¤˜ ‹ ÂıÓÈÎ¤˜ ÌÂÈÔÓfi-
ÙËÙÂ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È
ÌfiÓÔ ˆ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ‹
ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜

H AC επισηµαίνει ότι, στην

Aλβανία, τα µέλη των µειονοτή-

των των Pοµά και των Aρουµά-

νων/Bλάχων θα ήθελαν να ανα-

γνωρίζονται οι οµάδες τους ως ε-

θνικές µειονότητες, ωστόσο η

κρατική έκθεση τους αναφέρει α-

πλά ως γλωσσικές µειονότητες.

Eπιπλέον, η AC σηµειώνει ότι µε-

ταξύ των Aρουµάνων/Bλάχων µε-

ρικοί θεωρούν ότι υπάρχουν δύο

διαφορετικές οµάδες και ότι το

κράτος πρέπει να διαπιστώσει την

ύπαρξη αυτής της διαφοροποίη-

σης, µολονότι άλλοι θεωρούν ότι

υπάρχει µία µόνο οµάδα. Στην

Kύπρο, πολλοί Mαρωνίτες δεν εί-

ναι ικανοποιηµένοι µε την ανα-

γνώρισή τους ως θρησκευτική και

όχι ως εθνοτική µειονότητα, κάτι

που θα απεικόνιζε την αραβική

τους καταγωγή, και για µερικούς,

την αραβική διάλεκτο την οποία

οµιλούν. 

Mεταξύ των κρατών που δεν

δεσµεύονται από τη FCNM, η

Tουρκία θεωρεί τις µη µουσουλ-

µανικές κοινότητες ως θρησκευτι-

κές µειονότητες, µολονότι απο-

βλέπουν να αναγνωριστούν ως ε-

θνοτική ή εθνική µειονότητα: για

παράδειγµα, οι Έλληνες της

Tουρκίας δεν µπορούν να αυτοα-

ποκαλούνται Έλληνες (‘Yunanli’)

αλλά µόνο Eλληνορθόδοξοι

(‘Rum’). Στην Eλλάδα, οι Tούρ-

κοι επίσης δεν έχουν το δικαίωµα

να αυτοαποκαλούνται Tούρκοι

και να ονοµάζουν τους συλλόγους

τους τουρκικούς: µπορούν να χρη-

σιµοποιήσουν µόνο το όνοµα

‘Mουσουλµάνοι’. Ωστόσο άλλα

µέλη της ‘µουσουλµανικής’ µειο-

νότητας µπορούν και συχνά εν-

θαρρύνονται να αποκαλούνται οι

ίδιοι και οι οµάδες τους Ποµάκοι

ή Pοµά. 

AÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·˘Ùfi¯ıÔ-
ÓˆÓ Ï·ÒÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·-
Û›· ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ 

H AC διαφωνεί µε την πρακτική

της ∆ανίας να αναφέρεται στους

Iνουίτες (Γροιλανδούς) και τους

Φαροέζους ως αυτόχθονες λαούς

και να µην εφαρµόζει τη FCNM

στην περίπτωσή τους. H AC θεώ-

ρησε ότι η προστασία των µειονο-

τήτων µπορούσε να παρέχεται

στους αυτόχθονες λαούς χωρίς να

επηρεάζει το γεγονός ότι επωφε-

λούνται επίσης από άλλα πρότυ-

πα που υπάρχουν ειδικά για τους

αυτόχθονες λαούς. Γι’ αυτό η AC

καλωσόρισε το γεγονός ότι η Φιν-

λανδία και η Σουηδία συµπεριέλα-

βαν τους Σάµι µεταξύ των µειονο-

τήτων που καλύπτονται από τη

FCNM. Στη Nορβηγία, το κρά-

τος θεώρησε τους Σάµι ως µειονό-

τητα σύµφωνα µε τους όρους του

διεθνούς δικαίου, αλλά το Kοινο-

βούλιο των Σάµι (σε αντίθεση µε

το Kοινοβούλιο των Σάµι στη

Σουηδία) αρνήθηκε να συµπεριλη-

φθούν οι Σάµι στην πολιτική της

κυβέρνησης για τις εθνικές µειο-

νότητες: συνεπώς η AC επανέλα-

βε τη θέση της όπως αυτή είχε

αρχικά εκφραστεί στην άποψη

της για τη ∆ανία.

Mολονότι δεν θεωρούνται αυ-

τόχθονες λαοί, οι Σουηδοί εκπρό-

σωποι στη Φινλανδία εµφανίστη-

καν διχασµένοι για το αν η οµάδα

τους, η οποία απολάµβανε πολλά

δικαιώµατα, έπρεπε να θεωρείται

εθνική µειονότητα, αν και το κρά-

τος ανέφερε ότι η FCNM εφαρ-

µοζόταν de facto στην οµάδα αυ-

τή. Στη Pωσία, το κράτος και έ-

νας αριθµός αυτόχθονων λαών

συµφώνησαν ότι δεν υπήρχε α-

συµβατότητα ανάµεσα στο καθε-

στώς των αυτόχθονων λαών και

αυτό της µειονότητας υπό την έν-

νοια της FCNM. Ωστόσο οι Tά-

ταροι της Kριµαίας στην Oυκρα-

νία, σύµφωνα µε τη AC, προτίµη-

σαν να αποκαλούνται αυτόχθονες

λαοί παρά (και όχι επιπρόσθετα

ως) εθνική µειονότητα. Στην Oυ-

κρανία δεν επιθυµούν όλοι οι Pώ-

σοι να θεωρούνται εθνική µειονό-

τητα· ενώ πολλοί εθνοτικοί Oυ-

κρανοί που έχουν ως πρώτη τους

γλώσσα τη ρωσική δεν διαχωρίζο-

νταν επαρκώς από τους Pώσους

εθνοτικά-, και από τους Oυκρα-

νούς γλωσσικά. 

AÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÂ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜
Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜

Στην Aρµενία, η AC ανέφερε τη

διαµάχη για το αν οι Kούρδοι και

οι Γεζίντις (Yezidis) ανήκουν σε

µία και µοναδική µειονότητα ή σε

δύο διαφορετικές, όπως αναγνω-

ρίζονται και από το κράτος. Στην

Aυστρία, η διαφοροποίηση που
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καθιερώθηκε πρόσφατα µεταξύ

της ‘κροατικής’ και της ‘µπούρ-

γκερνλαντ κροατικής’ γλώσσας

θεωρήθηκε από µερικούς Kροάτες

ως ενδεχόµενη πηγή διαίρεσης

που θα αποδυνάµωνε τη συνολική

τους θέση. Στο Aζερµπαϊτζάν και

την Eσθονία, τα ερωτηµατολόγια

της απογραφής περιλάµβαναν µία

υποχρεωτική ερώτηση σχετικά µε

την εθνοτική καταγωγή των ατό-

µων την οποία η AC βρήκε ασύµ-

βατη µε το δικαίωµα του ατόµου

να επιλέγει να µην αντιµετωπίζε-

ται ως µέλος µιας µειονότητας.

Oµοίως, στο Aζερµπαϊτζάν, µι-

κρές µειονότητες, όπως οι Mπου-

ντούχα (Budukha), οι Xουναλύγκ

(Khynalyg) και οι Kρυζ (Kryz),

περιλαµβάνονταν µόνο ως άλλοι

και ο χαρακτηρισµός που χρησι-

µοποιούσε το κράτος για να ανα-

φερθεί σε αυτούς δεν έδειχνε πά-

ντα σεβασµό στις προτιµήσεις

των µελών τους. Στην Kύπρο, οι

τρεις θρησκευτικές µειονότητες

(Aρµένιοι, Λατίνοι και Mαρωνί-

τες) ήταν υποχρεωµένες να διαλέ-

ξουν, ως οµάδα και οριστικά, να

ανήκουν είτε στην ελληνοκυπρια-

κή είτε στην τουρκοκυπριακή ε-

θνική κοινότητα: επέλεξαν την

πρώτη, αλλά η AC θεώρησε την

επιλογή αυτή ασύµβατη µε το

Άρθρο 3. Eξάλλου, οι Λατίνοι δεν

ήταν ικανοποιηµένοι µε την επί-

σηµη χρήση αυτής της ονοµασίας

για τους ίδιους, καθώς προτιµού-

σαν να αναφέρονται ως Pωµαιο-

καθολικοί. 

Στη Φινλανδία, η AC υποστή-

ριξε τις επιφυλάξεις που εξέφρα-

σαν οι εκπρόσωποι των µειονοτή-

των για τη διαφοροποίηση µεταξύ

των Παλαιο-Pώσων και των άλ-

λων Pώσων. Στην επαρχία Mπολ-

ζάνο (Bolzano) της Iταλίας, τα µέ-

λη των γερµανικών και λαντίνο

(Ladino) κοινοτήτων ήταν υπο-

χρεωµένα να δηλώσουν τη γλωσ-

σική τους προτίµηση, η οποία δεν

µπορούσε να αλλάξει µεταξύ δύο

απογραφών, και χρησιµοποιείται

για τη διανοµή πολιτικών αξιωµά-

των και θέσεων στο δηµόσιο το-

µέα: όπως και στην περίπτωση

της Kύπρου, η AC δεν ενέκρινε

αυτό το σύστηµα. Στη Pουµανία,

οι Pοµά δεν ήθελαν να αποκαλού-

νται ‘Tσιγγάνοι’ (‘Tigani’—), λό-

γω του απαξιωτικού χαρακτήρα

του όρου, ενώ υπήρχε σύγχυση

στα ερωτηµατολόγια της απογρα-

φής ανάµεσα στους Tάταρους και

τους Tούρκους. 

Στη Pωσία, η AC προειδοποί-

ησε για τη δηµιουργία τεχνητών

οµάδων στο ερωτηµατολόγιο της

απογραφής του 2002, εκτός και

αν υπήρχε πραγµατική ζήτηση α-

πό τους ενδιαφεροµένους για την

αναγνώριση παρόµοιων διαφορε-

τικών ταυτοτήτων.21 Στη Σλοβα-

κία, η AC επέκρινε τη συλλογή

πληροφοριών από την αστυνοµία

για την εθνότητα φεροµένων πα-

ραβατών και συγκεκριµένα για

τους Pοµά που βασιζόταν σε ‘εµ-

φανή χαρακτηριστικά’. Στην Oυ-

κρανία, η AC κατέγραψε µία δια-

µάχη για τη σχέση µεταξύ της

µολδαβικής και της ρουµανικής

ταυτότητας, και υπαινίχθηκε ότι ί-

σως υπήρξαν προσπάθειες επιβο-

λής µίας ταυτότητας στην άλλη.

Άλλωστε, η AC αποδοκίµασε την

υποχρεωτική αντί της προαιρετι-

κής ερώτησης για την εθνικότητα

στο ερωτηµατολόγιο της απογρα-

φής στην Oυκρανία· όπως και την

πρακτική της αστυνοµίας να συλ-

λέγει πληροφορίες για φερόµε-

νους παραβάτες που είναι Tάτα-

ροι της Kριµαίας ή Pοµά. Tέλος,

η απογραφή της Mεγάλης Bρετα-

νίας έγινε αντικείµενο κριτικής

της AC, καθώς πολλοί άνθρωποι

δεν µπορούσαν να δηλώσουν τη

συµµετοχή τους σε συγκεκριµένες

οµάδες, περιλαµβανοµένων των

Kορνουαλέζων, των Pοµά/Tσιγγά-

νων, των Oυαλλών και των Σκω-

τσέζων του Άλστερ (Ulster). 

Oι ερωτήσεις για την εθνοτική

καταγωγή στις απογραφές και τις

εθνικές στατιστικές αποτελούν

συχνά προβλήµατα. Tα όργανα ε-

µπειρογνωµόνων του ΣτE και του

O.H.E. απαιτούν από τα κράτη

να παρέχουν στατιστικές πληρο-

φορίες για τις µειονότητες ή ανά-

λυση άλλων στοιχείων µε βάση

µειονοτικά χαρακτηριστικά. Tα

κράτη χρειάζονται τέτοιου είδους

πληροφορίες προκειµένου να εξυ-

πηρετήσουν τις µειονότητες.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές

πρέπει να είναι εµπιστευτικές σε

ατοµικό επίπεδο και δηµοσιεύσι-

µες µόνο σε συλλογικό επίπεδο.

Σε µία τέτοια συλλογή πληροφο-

ριών, το κάθε άτοµο πρέπει να έ-

χει το δικαίωµα να ταυτιστεί ελεύ-

θερα µε την οµάδα της επιλογής

του αλλά και να του δοθεί η δυνα-

τότητα να αρνηθεί όλους τους

προσδιορισµούς, χωρίς να έχει κα-

µιά επίπτωση από την επιλογή

αυτή. Όλες οι επιλογές πρέπει να

αναφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο·
ίσως µε τη δυνατότητα αναγρα-

φής µίας επιπρόσθετης επιλογής,

αλλά όχι µε αναφορά της κατηγο-

ρίας ‘άλλοι’, η οποία έµµεσα υπο-

βιβάζει τις οµάδες που περιλαµ-

βάνονται σε αυτή την κατηγορία.

H συλλογή πληροφοριών που α-

ποδίδει σε ένα λαό στο σύνολό

του την ιδιότητα µέλους σε µία ο-

µάδα είναι επίσης απαράδεκτη.

MÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜

Σε κάθε κράτος µε µεταναστευτι-

κό πληθυσµό, από τους οποίους

κανένας δεν προστατευόταν από

τη FCNM, η AC υιοθετώντας τον

περιεκτικό ορισµό της HRC για

το Άρθρο 27 του ICCPR, αλλά
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χωρίς να κάνει άµεση αναφορά σε

αυτόν υπογράµµισε ότι θα ήταν δυ-

νατό να ληφθούν υπόψη επιπρό-

σθετες οµάδες κατά την εφαρµογή

της FCNM, µε βάση την Άρθρο-

προς-Άρθρο εφαρµογή της

FCNM. H AC καλωσόρισε την

προθυµία της Pωσίας να διευρύνει

την εφαρµογή της FCNM σε µη

πολίτες, και τα µέτρα που πήρε η

∆ανία για την εισαγωγή της διδα-

σκαλία γλωσσών των µεταναστευ-

τικών κοινοτήτων ως προαιρετικά

διδασκόµενη ύλη στο κρατικό σχο-

λικό σύστηµα.
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H ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÂÍ¤Ù·ÛË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜
FCNM ·fi ÙË AC ‚Ô‹ıËÛÂ Ó· ÙÂÎÌËÚÈˆıÂ› fiÙÈ ˘-
¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· ÎÚ¿-
ÙË ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ô‰Â-
ÎÙfi ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÈÔ-
ÓÔÙ‹ÙˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ‰ÂÎ¿‰Â˜ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·‡-
ÛÔ˘Ó ÙÔ ÈÔ ıÂÌÂÏÈÒ‰Â˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ‘ÈÛfiÙËÙ·˜
ÛÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·’. T· ÎÚ¿ÙË Î·È ÔÈ ‰È·Î˘‚ÂÚÓË-
ÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘ÓÙÔ-
ÓÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ·˘Ù‹
ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 

OÈ ‰È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·ÏÔ‡ÓÙ·È: 
ñ N· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó, Î·È Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó Â·Ú-

Î‹ Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ
ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ ·fi Ù· ÎÚ¿-
ÙË Ì¤ÏË Ì¤Ûˆ Ì›·˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË˜ ‰È·‰È-
Î·Û›·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ·ÚfiÌÔÈ·˜ ÌÂ ·˘-
Ù‹ ÙË˜ AC ÙË˜ FCNM, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂ-
Ù·Í‡ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ıÂÌÂ-
ÏÈÒ‰Â˜ ˙‹ÙËÌ· ÙË˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔ-
ÓÔÙ‹ÙˆÓ.
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ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Ì¤Û· ·fi Ù· ·-
ÓÒÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· ÔÏÈÙÈÎ‹˜ (fiˆ˜ Â›Ó·È Ë
EÈÙÚÔ‹ YÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜
E˘ÚÒË˜) Î·È Ó· Î·Ï¤ÛÔ˘Ó Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ·
ÎÚ¿ÙË Ó· ÙÈ˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó.

ñ N· ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ó ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·-
Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÁÈ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ù· ÔÔ›· Ù·
fiÚÁ·Ó· ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ
·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ
ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ, ‹ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËıÂ› Ó· ÂÈÎ˘-
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ÌÂ ÙÈ˜ MKO Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Ù· ‰È-
Î·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È/‹ ÂÎÚÔÛˆ-
Ô‡Ó ÙÈ˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜, Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó
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ñ N· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ

ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÎ‰ÈÎÔ‡Ó ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ¤-
ÛÙˆ Î·È ¤ÌÌÂÛ· Î·È Ó· Î·Ù·ÚÁ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù·
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË
·fiÏ·˘ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜. 

ñ N· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ï‹Úˆ˜ ÙÈ˜
Û˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ
ÙˆÓ ‰È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ·Ó·-
ÁÓÒÚÈÛË. 

ñ N· ÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ
Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ‹ ÂÚÈ-
ÊÂÚÂÈ·Î¿ ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·
ÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘ÙÔ¯ıfiÓˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ,
¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ Ù· ÂÈÚfiÛıÂÙ·
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿
ÎÂ›ÌÂÓ· ‹ ÓfiÌÔ˘˜. 

ñ N· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó, ‹ Ó· ÂÓÙÂ›ÓÔ˘Ó, ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ
ÌÂ ÙÈ˜ MKO Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Ù· ‰È-
Î·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È/‹ ÂÎÚÔÛˆ-
Ô‡Ó ÙÈ˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜, Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó
ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÙÈ˜ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÙÈ˜ ÂÓÈ-
Û¯‡ÛÔ˘Ó.

OÈ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ¯ÔÚËÁÔ› Î·ÏÔ‡ÓÙ·È:
ñ N· ıÂˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔ-

Ù‹ÙˆÓ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙÔ ıÂÌÂÏÈÒ‰Â˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ˆ˜ Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÚÔÙÂÚ·Èfi-
ÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Î·È Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÁÈ·
Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ‹ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÎÔÈÓfiÙË-
ÙÂ˜ ‹ ÙÈ˜ MKO Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Ù·
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È/‹ ÂÎÚÔ-
ÛˆÔ‡Ó ÙÈ˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜.

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜
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™˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ O ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ¢ËÌËÙÚ¿˜ Â›Ó·È EÈÛÎ¤ÙË˜ K·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙË˜ KÂÓÙÚÈÎ‹˜ E˘ÚÒË˜, ÛÙË
BÔ˘‰·¤ÛÙËØ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ TÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÁÈ· ÙÈ˜ MÂÈÔÓfiÙËÙÂ˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË - NÔÙÈ·Ó·-
ÙÔÏÈÎ‹ E˘ÚÒËØ Î·È EÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ™˘ÌÊˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ EÏÛ›ÓÎÈ. MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÂÏÏË-
ÓÈÎ¿ AÓÙˆÓ›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ EÈÌ¤ÏÂÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ¢ËÌËÙÚ¿˜ 

H ¢ÈÂıÓ‹˜ OÌ¿‰· ÁÈ· Ù· ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ MÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ (MRGI/¢O¢M) Â›Ó·È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È
ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂıÓÔÙÈÎÒÓ, ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÁÏˆÛÛÈÎÒÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·˘Ùfi¯ıÔÓˆÓ Ï·ÒÓ ÛÂ
fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ. H ¢O¢M ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎfi Î·ıÂÛÙÒ˜
ÛÙÔ OÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È KÔÈÓˆÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ HÓˆÌ¤ÓˆÓ EıÓÒÓ (ECOSOC) Î·È Î·ıÂÛÙÒ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹
ÛÙËÓ AÊÚÈÎ¿ÓÈÎË EÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ù· ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ AÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ §·ÒÓ. H ¢O¢M Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓË ˆ˜ ÌË ÎÂÚ-
‰ÔÛÎÔÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂ ·Ú. 282305 Î·È ˆ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ Â˘ı‡ÓË˜ ÛÙË MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·Ó›· ÌÂ ·Ú. 1544957.
™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Snjezana Bokulic. EÎ‰fiÙÚÈ· Katrina Payne. E˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ H ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂ-
ÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙË NÔÙÈÔ-AÓ·ÙÔÏÈÎ‹ E˘ÚÒË Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙Â-
Ù·È ·fi ÙË ¢O¢M. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Charles Stewart Mott, ÙË˜ Development
Cooperation Ireland, ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ EÈÙÚÔ‹˜ (CARDS), ÙË˜ Swedish International Development Cooperation
Agency (SIDA East) Î·È ÙË˜ UK Department for International Development.

H EÙ·ÈÚÂ›· EÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ŒÚÂ˘Ó·˜ (ETE¶E) Â›Ó·È MË K˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ OÚÁ¿ÓˆÛË (MKO), ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓË
·fi ÙËÓ Y¢A™ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ EÍˆÙÂÚÈÎÒÓ (·· 306 ÛÙÔ MËÙÚÒÔ MKO). AÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ‰È·-
¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ MË K˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ OÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ EÏÏËÓÈÎ‹ OÌ¿‰· ÁÈ· Ù· ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ MÂÈÔÓÔÙ‹-
ÙˆÓ (EO¢M) Ô˘ È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1992-, EÏÏËÓÈÎfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ™˘ÌÊˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ EÏÛ›ÓÎÈ (E¶™E) Ô˘ È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ
1993 ·fi Ì¤ÏË ÙË˜ EO¢M- Î·È ÙˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ OÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È KÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· Ù· AÓıÚÒÈÓ· ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ÙˆÓ PÔÌ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· (™OKA¢PE) Ô˘ È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 2001 ·fi ÙËÓ EO¢M, ÙÔ E¶™E Î·È ÌÈ· ÂÈÎÔÛ¿‰· ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‹
ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ PÔÌ¿. OÈ MKO Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ETE¶E ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ı¤Ì·Ù· ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÈÔÓÔ-
Ù‹ÙˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙ· B·ÏÎ¿ÓÈ· ÌÂ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Û‡ÓÙ·ÍË ÂÎı¤ÛÂˆÓ,
·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚÂ›˜, ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¿ÚıÚˆÓ, ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÓÙ‡ˆÓ, ·Ú·-
‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ. ¢È·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÁÈ· ‰ÈÎ·ÈˆÌ·ÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· ÛÙ· B·ÏÎ¿ÓÈ·
(http://www.greekhelsinki.gr) Î·È ‰‡Ô Ï›ÛÙÂ˜ ÁÈ· ‰ÈÎ·ÈˆÌ·ÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ Î·È ‚·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·-
Ê¤ÚÔÓÙÔ˜. 

TÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ, Ô‡ÙÂ ·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚ›˙ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· ÛÂ Î¿ıÂ ÏÂ-
ÙÔÌ¤ÚÂÈ· Î·È ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÔ˘ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ¿Ô„Ë ÙË˜ ¢O¢M. 
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