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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 

Αγαπητοί συμμετέχοντες και αγαπητές συμμετέχουσες, 

Σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία στην Επιτροπή για την 

Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων της 7ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης, 

«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», η οποία μετά από δύο χρόνια που ο covid19 «επέβαλε» την 

κοινωνική αποστασιοποίηση, μεταβαίνει αποφασιστικά στην μετά covid εποχή και θα 

διεξαχθεί υβριδικά στις 16-18 Δεκεμβρίου 2022. 

Ονομάζομαι Ξένη Μαντζούφα και είμαι η Πρόεδρος της Επιτροπής μας. Φέτος 

διανύω το τρίτο έτος των σπουδών στην Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Ευελπιστώ μέσω και της 

δικής μου συμβολής στο ΜΡΔ να αναπτυχθεί ένα αίσθημα εξοικείωσης με τον θεσμό των 

Ηνωμένων Εθνών, να νιώσετε πως με βασική αρχή τον υγιή διάλογο μπορούν οι διαδικασίες 

που ακολουθούμε να έχουν πρακτικό αντίκρισμα και να ζήσετε μια εμπειρία που 

αποτιμώντας την μετά από χρόνια, θα θεωρείτε με βεβαιότητα ότι ήταν κέρδος για την 

πορεία σας. Προσωπική μου δέσμευση να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον ασφαλές με πνεύμα 

συνεργατικό που θα αποτελέσει γόνιμο έδαφος για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με 

την εξάλειψη του φαινομένου των φυλετικών διακρίσεων. 

Είμαι η Αδριανή Νικολάου και στην φετινή διοργάνωση θα επιτελέσω τον ρόλο της 

Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Είμαι δευτεροετής φοιτήτρια στην Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ 

και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για την θεματική της Επιτροπής μας. Η Προσομοίωση αυτή 

ελπίζω να είναι για όλους σας μια όμορφη πρώτη επαφή με την διεθνή κοινότητα εν γένει, 

και να αποτελέσει την αφετηρία για ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των Ηνωμένων 

Εθνών. Αδημονούμε να ακούσουμε τις απόψεις και τις ιδέες σας και να σας στηρίξουμε σε 

κάθε στάδιο της προετοιμασίας σας. 

Μας συγκινεί ο ζήλος νεαρών ανθρώπων να θέλουν να αποτελέσουν μέρος μιας 

στοχευμένης προσπάθειας για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσω του 

Συνεδρίου και της δικής μας καθοδήγησης θα έρθουμε αντιμέτωποι με ζητήματα 

διακρίσεων που υφίστανται μέλη φυλετικών μειονοτικών ομάδων σε καίριους τομείς της 

καθημερινής ζωής και τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Αναμένουμε τις 

τοποθετήσεις σας και πιστεύουμε αυτός ο Οδηγός να αποτελέσει ένα βοήθημα ώστε να 

προσανατολίσετε την μελέτη σας προς την σωστή κατεύθυνση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε 

ώστε οι τρεις ημέρες της Προσομοίωσης να είναι αξιομνημόνευτες και πρόσφορες για την 

ανάπτυξη των ρητορικών ικανοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων σας. 

«Να πλάθεις με μονάχα την δύναμη σου, έναν κόσμο που να μην ντροπιάζει την 

καρδιά σου». Με αυτά τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη σας ευχόμαστε καλό Συνέδριο. 

Για οποιαδήποτε απορία, αμφιβολία ή περαιτέρω εξήγηση νιώστε ελεύθεροι και 

ελεύθερες να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
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Με εκτίμηση, 

Ξένη Μαντζούφα, Πρόεδρος 

Αδριανή Νικολάου, Αντιπρόεδρος  
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2. Ιστορική Επισκόπηση: O Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών και η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη 

κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποτελεί έναν παγκόσμιο διεθνή οργανισμό, 

που συστάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) στο Σαν 

Φρανσίσκο στις 26 Ιουνίου του 1945 και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, 

μετά την κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των κρατών 

μελών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη μέλη. Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

καταγράφονται στο άρθρο 1 του Χάρτη , με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την 

«ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση 

φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας». Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Σύμβαση 

για την Εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων στις 21 Δεκεμβρίου 1965. Η Σύμβαση 

αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 4 Ιανουαρίου 1969. Η Ελλάδα την κύρωσε με το ν.δ. 494 της 24 

Μαρτίου / 3 Απριλίου 1970 «περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη υπογραφείσης την 7ην 

Μαρτίου 1966 Διεθνούς Συμβάσεως Περί Καταργήσεως Κάθε Μορφής Φυλετικών 

Διακρίσεων» (ΦΕΚ Α 7́7)]». 

 

3. Η Επιτροπή για την εξάλειψη των φυλετικών 

διακρίσεων: ρόλος και αρμοδιότητες 

Η Επιτροπή για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων υιοθετήθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ το 1965. Αποτελείται από 18 μέλη τα οποία οφείλουν να ακολουθούν 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ρόλους με σκοπό τη φυλετική ισότητα των πολιτών.  

Το άρθρο 5 της Σύμβασης αποτυπώνει την υποχρέωση των κρατών μερών να 

απαγορεύουν και να εξαλείφουν κάθε μορφής φυλετικές διακρίσεις κατά την απόλαυση των 

ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων. Τα κράτη-

μέρη υποχρεούνται να εγγυώνται την ισότητα ημεδαπών και αλλοδαπών στην απόλαυση 

αυτών των δικαιωμάτων στο μέτρο που αναγνωρίζονται από το διεθνές δίκαιο. 

Η Επιτροπή για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων υποβάλλει συστάσεις προς 

τα συμβαλλόμενα κράτη-μέρη, οργανώνει συχνά θεματικές συζητήσεις σχετικά με τις 

φυλετικές διακρίσεις, ενώ προστατεύει τη Σύμβαση για την Εξάλειψη των Φυλετικών 

Διακρίσεων. 
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4. Άρθρα 2 και 5 της Διεθνούς Σύμβασης περί 

Κατάργησης κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων1 

«Άρθρον 2 - 

1. Τα Κράτη μέλη καταδικάζουσι την φυλετικήν διάκρισιν και αναλαμβάνουσι την 

υποχρέωσιν όπως ακολουθήσωσι, δια παντός καταλλήλου μέσου και άνευ 

χρονοτριβής, πολιτικήν τείνουσαν εις την εξάλειψιν πάσης μορφής φυλετικής 

διακρίσεως και όπως ευνοήσωσι την μεταξύ πασών των φυλών συνεννόησιν και 

προς τον σκοπόν τούτον: 

α. έκαστον Κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως μη προβή εις 

οιανδήποτε πράξιν ή ενέργειαν φυλετικής διακρίσεως έναντι προσώπων, 

ομάδων προσώπων ή ιδρυμάτων και όπως φροντίση ίνα πάσαι αι δημόσιαι 

Αρχαί και τα δημόσια ιδρύματα, εθνικά και τοπικά, ενεργώσι συμφώνως προς 

την υποχρέωσιν ταύτην, 

β. έκαστον Κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως μη ενθαρρύνη, 

προστατεύη ή υποθάλπτη φυλετικήν διάκρισιν διενεργουμένην υφ' 

οιουδήποτε προσώπου ή οργανώσεως,  

γ. έκαστον Κράτος μέλος οφείλει να προβή εις την λήψιν δραστικών μέτρων 

προς αναθεώρησιν κυβερνητικής, εθνικής και τοπικής πολιτικής και προς 

τροποποίησιν, κατάργησιν ή ακύρωσιν παντός νόμου ή διατάξεως 

κανονισμού αποσκοπούντων εις την δημιουργίαν φυλετικής διακρίσεως ή την 

διαιώνισιν ταύτης εκεί ένθα υπάρχει, 

δ. έκαστον Κράτος μέλος οφείλει όπως, δια παντός καταλλήλου μέσου, 

περιλαμβανομένων εάν αι περιστάσεις ήθελον απαιτήσει τούτο και 

νομοθετικών μέτρων, απαγορεύση και δώση τέλος εις φυλετικήν διάκρισιν 

ενεργουμένην υπό προσώπων, ομάδων ή οργανώσεων, 

ε. έκαστον Κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως ενδεχομένως 

ενθαρρύνη τας οργανώσεις και τα ολοκληρωτικά πολυφυλετικά κινήματα και 

τα άλλα κατάλληλα μέσα προς κατάργησιν των μεταξύ των φυλών φραγμών 

και όπως αποθαρρύνη πάν ό,τι τείνη εις την ενίσχυσιν της φυλετικής 

διαιρέσεως. 

2. Τα Κράτη μέλη θέλουσι προβή, εφόσον τούτο ήθελεν απαιτηθή εκ των περιστάσεων, 

εις κοινωνικόν, οικονομικόν, μορφωτικόν και άλλους τομείς, εις την λήψιν ειδικών και 

                                                 
1 www.refworld.org (χ.χ.), Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, διαθέσιμο 

στο https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2 (Ανακτήθηκε στις 

26/10/2021) 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2
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συγκεκριμένων μέτρων προς εξασφάλισιν επαρκούς αναπτύξεως και προστασίας 

ενιαίων φυλετικών ομάδων ή ατόμων ανηκόντων εις αυτάς, προς τον σκοπόν 

εξασφαλίσεως υπέρ αυτών πλήρους και ίσης απολαύσεως των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Τα μέτρα ταύτα εν ουδεμία περιπτώσει 

θα συνεπάγωνται την διατήρησιν ανίσων ή χωριστών δικαιωμάτων δια τας 

διαφόρους φυλετικάς ομάδας εφόσον ήθελον επιτευχθή οι αντικειμενικοί σκοποί δι' 

ούς ταύτα ελήφθησαν. 

 

«Αρ́θρον 5 - Συμφώνως προς τας θεμελιώδεις υποχρεώσεις τας αναγραφόμενας εις το 2ον 

άρθρον της παρούσης Συμβάσεως, τα Κράτη μέλη αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν 

απαγορεύσεως και εξαλείψεως της φυλετικής διακρίσεως υπό πάσας αυτής τας μορφάς και 

όπως εγγυηθώσι το δικαίωμα εκάστου ισότητος ενώπιον του νόμου άνευ διακρίσεως φυλής, 

χρώματος ή εθνικής ή εθνολογικής προελεύσεως κυρίως καθ' όσον αφορά την απόλαυσιν 

των κάτωθι δικαιωμάτων:  

α. Του δικαιώματος ίσης μεταχειρίσεως ενώπιον των Δικαστηρίων και παντός 

άλλου οργάνου διοικήσεως της Δικαιοσύνης.  

β. Του δικαιώματος προσωπικής ασφαλείας και προστασίας υπό του Κράτους κατά 

της βιοπραγίας και σωματικής βλάβης εκ μέρους είτε κρατικών αξιωματούχων ή 

εκ μέρους παντός ατόμου, ομάδος ή ιδρύματος.  

γ. Των πολιτικών δικαιωμάτων, ιδία του δικαιώματος συμμετοχής εις εκλογάς - του 

ψηφίζειν και ψηφίζεσθαι - κατά το παγκοσμίως ισχύον εν ισότητι εκλογικόν 

σύστημα, του δικαιώματος συμμετοχής εις την κυβέρνησιν ως και της 

διαχειρίσεως των δημοσίων υποθέσεων επί παντός επιπέδου και του 

δικαιώματος της, επί ίσοις όροις, ευπροσίτου ανόδου εις τα δημόσια 

λειτουργήματα. 

δ. Ετέρων πολιτικών δικαιωμάτων, ιδίως:  

i. του δικαιώματος ελευθερίας κινήσεως και διαμονής εντός των ορίων 

του Κράτους. 

ii. του δικαιώματος αναχωρήσεως εξ οιασδήποτε χώρας, 

περιλαμβανομένης και της ιδίας εκάστου χώρας και της επιστροφής εις 

αυτήν.  

iii. του δικαιώματος εθνικότητος.  

iv. του δικαιώματος συνάψεως γάμου και εκλογής του ή της συμβίας. 

v. του δικαιώματος διακατοχής περιουσίας τόσον ατομικώς όσον και 

συνεταιρικώς μετ' άλλων.  
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vi. του δικαιώματος του κληρονομείν.  

vii. του δικαιώματος ελευθερίας της σκέψεως, συνειδήσεως και θρησκείας. 

viii. του δικαιώματος ελευθερίας γνώμης και εκφράσεως.  

ix. του δικαιώματος ελευθερίας του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι 

ειρηνικώς. 

ε. Των οικονομικών, κοινωνικών και μορφωτικών δικαιωμάτων και ιδίως: 

i. του δικαιώματος εργασίας, ελευθέρας εκλογής του επαγγέλματος, του 

δικαιώματος δικαίων και ικανοποιητικών όρων εργασίας, του 

δικαιώματος προστασίας κατά της ανεργίας, του δικαιώματος ίσης 

πληρωμής δι' ίσην εργασίαν, του δικαιώματος δικαίας και 

ικανοποιητικής αμοιβής.  

ii. του δικαιώματος ιδρύσεως και συμμετοχής εις συνδικαλιστικάς 

οργανώσεις.  

iii. του δικαιώματος κατοικίας.  

iv. του δικαιώματος υγείας, ιατρικής περιθάλψεως, κοινωνικής ασφαλίσεως 

και κοινωνικών υπηρεσιών.  

v. του δικαιώματος εκπαιδεύσεως και επαγγελματικής καταρτίσεως.  

vi. του δικαιώματος συμμετοχής επ' ίσοις όροις εις τας μορφωτικάς 

δραστηριότητας.  

στ. Του δικαιώματος προσελεύσεως εις οιονδήποτε τόπον ή υπηρεσίαν 

προοριζομένην δια δημοσίαν χρήσιν, ως μεταφορικών μέσων, ξενοδοχείων, 

εστιατορίων, καφεζαχαροπλαστείων, θεάτρων και πάρκων». 

  



6Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ» 
 

ΣΕΛΙΔΑ | 8 

 

5. Ανάλυση των Άρθρων 2 και 5 της Διεθνούς 

Σύμβασης με τη βοήθεια των Γενικών Συστάσεων 

της Επιτροπής 

Μέσα από την ενδελεχή μελέτη της Διεθνούς Σύμβασης για την Κατάργηση κάθε 

Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων και των Γενικών Συστάσεων που έχει εκδώσει η Επιτροπή 

για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων (και πιο συγκεκριμένα της Γενικής Σύστασης 

32 (CERD/C/GC/32) και της Γενικής Σύστασης 36 (CERD/C/GC/36) ) απορρέουν αξιοσημείωτα 

συμπεράσματα.  

Όπως προκύπτει από το πρώτο άρθρο της προαναφερθείσας Διεθνούς Σύμβασης2, 

η «φυλετική διάκριση» νοείται ως η κάθε διάκριση, εξαίρεση ή περιορισμός, επίσημος ή εν 

τοις πράγμασι, έμμεσος ή άμεσος ως προς το αποτέλεσμα, εις βάρος ατόμων που ανήκουν 

σε διαφορετική φυλή, εθνική ή εθνοτική ομάδα, έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος ή 

ανήκουν σε ομάδες ιθαγενών ή έχουν διαφορετική καταγωγή. Οι διακρίσεις οδηγούν στην 

αποστέρηση της απόλαυσης θεμελιωδών δικαιωμάτων στα άτομα τα οποία έχουν τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά και γι’ αυτό τον λόγο (πρέπει να) απαγορεύονται. 

Επισημαίνεται μάλιστα στη Γενική Σύσταση 323 ότι η έννοια της «διάκρισης», δε συνδέεται 

μόνο με τον διαχωρισμό, τον αποκλεισμό και τον περιορισμό των ευάλωτων ατόμων και 

ομάδων από διάφορα δικαιώματα, αλλά και με μια αδικαιολόγητη «προτίμηση» ορισμένων 

ομάδων έναντι άλλων.  

Ταυτόχρονα γίνεται δεκτό ότι η απαγόρευση των διακρίσεων δε βασίζεται μόνο στη 

διαφορετική εθνικότητα/υπηκοότητα του κάθε ανθρώπου (π.χ. Διάκριση μεταξύ Ελλήνων 

και Σομαλών). Αντιθέτως, αφορμή για διακρίσεις μπορεί να αποτελέσει η φυλή, το χρώμα, 

η καταγωγή, η εθνοτική προέλευση, η θρησκεία, τα ήθη και έθιμα που ασπάζεται ο κάθε 

άνθρωπος, ακόμα και αν έχει την ίδια υπηκοότητα με τους υπολοίπους (π.χ. Διάκριση 

μεταξύ Ελλήνων χριστιανών και Ελλήνων μουσουλμάνων). 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι ο όρος «μειονότητα» 

αναφέρεται τόσο σε όσους έχουν διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά όσο και στους 

αριθμητικά λιγότερους, που καλούνται να ζήσουν με την κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα 

(συνήθως πολυπληθέστερη), η οποία κατά βάση καθορίζει τους κανόνες κατανομής της 

                                                 
2 www.refworld.org (χ.χ.), Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, διαθέσιμο 

στο https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2 (Ανακτήθηκε στις 

26/10/2021) 

3 www.refworld.org (χ.χ.), General recommendation No. 32 The meaning and scope of special measures in the 

International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination, διαθέσιμο στο 

https://www.refworld.org/docid/4adc30382.html (Ανακτήθηκε στις 26/10/2021) 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2
https://www.refworld.org/docid/4adc30382.html
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εξουσίας. Βέβαια, οι αριθμητικές πλειονότητες μπορεί να είναι κοινωνικές μειονότητες, 

όπως συνέβαινε με τους μαύρους στη Νότια Αφρική κατά το απαρτχάιντ.4 

Προκειμένου, όμως, να πραγματωθεί η εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, η 

ισότητα δεν πρέπει να είναι μόνο τυπική (απέναντι στο νόμο), αλλά και ουσιαστική, de facto 

ισότητα. Ειδικότερα, σήμερα ενώ οι αρχές της μη διάκρισης, της ισότητας και της ίσης 

μεταχείρισης είναι νομικά κατοχυρωμένες, δεν εφαρμόζονται πάντοτε, όπως στην 

περίπτωση του “racial profiling”. 

Το “Racial profiling”: α) πραγματοποιείται από τις αστυνομικές αρχές, β) δεν έχει ως 

κίνητρα αντικειμενικά κριτήρια ή εύλογες αιτίες, γ) βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, την 

καταγωγή ή τον συνδυασμό με άλλους σχετικούς λόγους όπως η θρησκεία, το βιολογικό 

φύλο ή το κοινωνικό φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τον αυτοπροσδιορισμό 

του φύλου, την αναπηρία και την ηλικία, την κατάσταση μετανάστευσης, την εργασιακή ή 

άλλη κατάσταση και δ) χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα πλαίσια όπως για τον έλεγχο της 

μετανάστευσης και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας ή άλλων 

δραστηριοτήτων που κατ’ ισχυρισμό παραβιάζουν το δίκαιο ή μπορεί να έχουν επίδραση 

στην παραβίαση του νόμου.5 

Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι αν τα κριτήρια που θεμελιώνουν διαφορετική 

μεταχείριση θεωρούνται νόμιμα, ή έστω ανεκτά, σύμφωνα με το γράμμα αλλά και το 

πνεύμα-νόημα της Σύμβασης τότε δεν υφίσταται απαγορευμένη διάκριση. Απαγορευμένη 

διαφορετική μεταχείριση μπορεί να προκύπτει τόσο από την ανόμοια αντιμετώπιση όμοιων 

περιπτώσεων, όσο και από την ίδια αντιμετώπιση διαφορετικών περιπτώσεων.  

Τέλος, θεωρείται απαραίτητο να τονιστεί ότι η απαρίθμηση των δικαιωμάτων του 

άρθρου 5 της Σύμβασης δεν είναι περιοριστική (δηλαδή δεν αναφέρονται όλα τα 

δικαιώματα), αλλά ενδεικτική και πως η προστασία των δικαιωμάτων αυτών μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της δραστηριοποίησης τόσο κρατικών όσο και ιδιωτικών φορέων.  

                                                 
4 Κασιμάτη , Ρ., Παπαϊωάννου, Μ., Γεωργούλας, Σ., Πράνταλος, Ι. (2018) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων – Διόφαντος, Αθήνα, σελ. 200 

5 www.refworld.org (χ.χ.), General recommendation XXXI on the prevention of racial discrimination in the 

administration and functioning of the criminal justice system , διαθέσιμο στο 

https://www.refworld.org/docid/48abd56dd.html (Ανακτήθηκε στις 26/10/2021) 

https://www.refworld.org/docid/48abd56dd.html
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6. Ειδικότερα θέματα 

Με βάση τα άρθρα 2 και 5 της Διεθνούς Σύμβασης και τις αντίστοιχες Γενικές 

Συστάσεις σημειώνονται τα κυριότερα ζητήματα συζήτησης της Επιτροπής για την εξάλειψη 

των φυλετικών διακρίσεων. 

 

6.1. Φυλετικές διακρίσεις στην Εκπαίδευση 

Το σχολικό περιβάλλον αποτελεί έναν από τους πρώτους και βασικότερους χώρους 

κοινωνικοποίησης του ατόμου, όπου για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με άτομα 

διάφορα του οικογενειακού και οικείου περιβάλλοντος του, και συνεπώς, έρχεται 

αντιμέτωπο με την διαφορετικότητα και τις  ποικιλόμορφες αντιδράσεις των γύρω του σε 

αυτή. 

 Η εκδήλωση φυλετικών διακρίσεων στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να εκφραστεί από 

πλευράς μαθητών προς άλλους συμμαθητές τους, με τον παραγκωνισμό ή ακόμη και την 

απομόνωση μιας διαφορετικής εθνοτικής ή θρησκευτικής ομάδας, αλλά και εμμέσως, 

μέσω του ίδιου του σχολικού προγράμματος ή του περιεχομένου των μαθημάτων [όπως 

αναφορά στο μάθημα των θρησκευτικών μόνο στην κύρια θρησκεία του κράτους, τον 

διαχωρισμό των δύο φύλων στο μάθημα της γυμναστικής και την εφαρμογή κανόνων 

ενδυμασίας (‘dress code’) διαφορετικής αυστηρότητας μεταξύ τους]. 6 

 Αλλά και το γεγονός ότι το προσωπικό ενός σχολείου ή εκπαιδευτικού ιδρύματος 

σπανίως χαρακτηρίζεται από άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων και φυλετικών 

υποβάθρων, συχνά οδηγεί τις μειονότητες να νιώθουν ακόμα πιο έντονα την απομόνωση 

και την αποστασιοποίηση τους από το εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

Η διαιώνιση τέτοιων συμπεριφορών και αντιλήψεων από την ίδια την σχολική κουλτούρα 

και το διδακτικό προσωπικό δυσχεραίνουν το έργο της εξάλειψης των φυλετικών 

διακρίσεων και μας υπενθυμίζουν την κοινωνική ρίζα του προβλήματος. Παρά τις 

διαφορετικές εκφάνσεις που μπορούν να λάβουν ,η παρουσία φυλετικών διακρίσεων στο 

σχολείο έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση τόσο της ποιότητας του μαθησιακού 

                                                 

6 https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination 

 

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination
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επιπέδου όσο και της ευρύτερης μαθησιακής εμπειρίας που βιώνει κανείς εντός του 

σχολικού περιβάλλοντος.  7 

Η διαφορετική αντιμετώπιση των μειονοτικών ομάδων εμφανίζεται μάλιστα και στον 

τρόπο διαπαιδαγώγησης και καταστολής που εφαρμόζεται εντός του σχολείου. Σύμφωνα 

με έρευνα του Αμερικανικού Κυβερνητικού Γραφείου Λογοδοσίας (US Governmental 

Accountability Office) , ήδη το σχολικό έτος 2013-2014, παρατηρείται αυξημένο ποσοστό 

αποβολών των μαύρων μαθητών σε σχέση με τους λευκούς, γεγονός το οποίο 

αποδεικνύει έως έναν βαθμό την δυσμενέστερη μεταχείριση μίας μειονοτικής ομάδας με 

βάση φυλετικά κριτήρια. 8 

  

 

Φυσικά, οι φυλετικές διακρίσεις που εκδηλώνονται στο σχολείο επηρεάζουν την ζωή του 

μαθητή και πέρα από την έκταση του σχολικού οικοδομήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

οι μαθητές που έρχονται αντιμέτωποι με συμπεριφορές υποκινούμενες από φυλετικά 

κίνητρα, δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον για άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και 

χαρακτηρίζονται από τάσεις αυτοαπομόνωσης και το αίσθημα ότι έχουν περιορισμένες 

ευκαιρίες κοινωνικής-και εκπαιδευτικής- πρόσβασης. 

 Άλλωστε, ήδη στο Άρθρο 5 παράγραφος ε εδάφια v και vi της Διεθνούς Σύμβασης για την 

κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων ορίζεται πώς η πρόσβαση στο δικαίωμα 

εκπαίδευσης και στο δικαίωμα συμμέτοχής επ’ ίσοις όροις στις μορφωτικές 

                                                 
7 https://www.apa.org/monitor/2016/11/cover-inequality-

school#:~:text=Research%20shows%20that%20compared%20with,lower%20expectations%20from%20their%20te

achers. 
8 https://www.gao.gov/blog/racial-disparities-education-and-role-government 

https://www.apa.org/monitor/2016/11/cover-inequality-school#:~:text=Research%20shows%20that%20compared%20with,lower%20expectations%20from%20their%20teachers
https://www.apa.org/monitor/2016/11/cover-inequality-school#:~:text=Research%20shows%20that%20compared%20with,lower%20expectations%20from%20their%20teachers
https://www.apa.org/monitor/2016/11/cover-inequality-school#:~:text=Research%20shows%20that%20compared%20with,lower%20expectations%20from%20their%20teachers
https://www.gao.gov/blog/racial-disparities-education-and-role-government
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δραστηριότητες είναι καθολική και απαγορεύεται να περιορίζεται με βάση οποιοδήποτε 

φυλετικό κριτήριο.   9 

Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί και από άλλους υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας με τη 

δημιουργία της Σύστασης Γενικής Πολιτικής σχετικά με την Καταπολέμηση του Ρατσισμού 

και των Φυλετικών Διακρίσεων εντός και Μέσω της Σχολικής Εκπαίδευσης. Το κείμενο 

αυτό προωθεί τις αξίες της ισότητας και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης 

εστιάζοντας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 10 

 

6.2. Φυλετικές διακρίσεις στον Αθλητισμό  

Οι ρίζες του αθλητισμού χρονολογούνται πολλούς αιώνες πριν, όταν η κίνηση, ο 

αγώνας, η προσπάθεια και η διεκδίκηση απελευθέρωνε σωματικά και πνευματικά τους 

ανθρώπους. Με το πέρας των ετών, ο χώρος του αθλητισμού άρχισε να λαμβάνει μια 

διαφορετική μορφή, γεμάτος κριτήρια και προδιαγραφές, διακρίνοντας τους ανθρώπους 

με βάση το χρώμα, τη φυλή αλλά και τη καταγωγή.  

Ο αθλητισμός, λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι συμβάλει στη διασφάλιση μιας 

υγειούς ζωής και στην αρμονική διάπλαση και ευεξία του σώματος, ταυτόχρονα ικανοποιεί 

την ανάγκη ψυχαγωγίας και καλλιεργεί πνευματικά και ψυχικά τον άνθρωπο.11Μελέτες 

έχουν δείξει ότι η προσωπική άσκηση ή η συμμετοχή σε κάποιο άθλημα μπορεί να έχουν 

μεγάλη επιρροή στον ηθικό, πνευματικό και κοινωνικοπολιτικό τομέα ενός ατόμου, αλλά 

και στην υγεία.    

Πως, όμως, είναι δυνατόν να στερείται όλων αυτών των προνομίων ένα άτομο 

επειδή ανήκει σε μια συγκεκριμένη φυλή, εθνική ή εθνοτική ομάδα, έχει διαφορετικό χρώμα 

δέρματος ή είναι μέλος ομάδας ιθαγενών;  

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΗΕ στη προσπάθεια του να εξάγει την προσφορά του 

αθλητισμού στην επικράτηση της ειρήνης και στην εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων 

καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη 

(Ιnternational Day of Sport for Development and Peace), η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 

6 Απριλίου.12 Την ημέρα αυτή, πολλά σχολεία δεν πραγματοποιούν μαθήματα, αλλά 

αφήνουν τα παιδιά να συμμετέχουν ελευθέρα σε δραστηριότητες λειτουργώντας ως 

                                                 
9 https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2 
10 https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-10-on-combating-racism-and-racia/16808b5ad7 

 
11 Κούτρας, Σ. (2005), Πειστικός λόγος, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, σελ. 129 
12 SanSimera.gr (χ.χ.), Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, διαθέσιμο στο 

https://www.sansimera.gr/worldays/302 (Ανακτήθηκε στις στις 25/10/2021) 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-10-on-combating-racism-and-racia/16808b5ad7
https://www.sansimera.gr/worldays/302
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ομάδες, συμμετέχοντας σε αυτές παιδιά από διάφορες εθνικότητες και με διαφορετικό 

χρώμα δέρματος.  

Το φαινόμενο των φυλετικών διακρίσεων στον αθλητισμό δεν έχει εμφανιστεί τα τελευταία 

χρόνια. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα ιστορικά παραδείγματα φυλετικών διακρίσεων 

στον αθλητικό χώρο αποτελούν οι ναζιστικοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Βερολίνου το 1936. 

Εξαίρεση στην προσπάθεια ανάδειξης της Αρείας Φυλής αποτέλεσε μεταξύ άλλων μαύρων 

αθλητών, ο Αφροαμερικανός αθλητής του στίβου Τζέσε Όουενς που κατέκτησε 4 χρυσά 

μετάλλια, στην τελετή απονομής των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος δεν παραβρέθηκε.13 

Ο Όουενς με την επιστροφή του στην Αμερική, έγινε δέκτης ακόμα μιας ρατσιστικής 

επίθεσης αλλά και κατάφορης αδικίας, αφού ο τίτλος του αθλητή της χρονιάς δόθηκε στον 

λευκό αθλητή που πήρε το χρυσό στο δέκαθλο.  

Οι εθνοτικές διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός στον αθλητισμό δε συνιστούν 

ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη κάποτε στο παρελθόν, αλλά ένα κοινωνικό φαινόμενο 

που μαστίζει την παγκόσμια κοινωνία ακόμα και σημέρα, στον 21ο αιώνα. Έχει 

παρατηρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η υποεκπροσώπηση των εθνοτικών μειονοτήτων σε 

πολλά αθλήματα και κυρίως στις διοικητικές θέσεις των αθλητικών οργανισμών, ενώ 

μειονοτικές εθνοτικές ομάδες όπως οι Ρομά δε συμμετέχουν παρά σε πολύ μικρό ποσοστό 

στον χώρο του αθλητισμού. Σε κάποιες χώρες μάλιστα η έλλειψη κατάλληλων αθλητικών 

εγκαταστάσεων αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη συρρίκνωση του ποσοστού 

συμμετοχής κάποιων ομάδων.14Μάλιστα, σε πολύ μικρή συχνότητα παρατηρείται η ύπαρξη 

ακαδημιών, γηπέδων, εξωτερικών γυμναστηρίων σε οργανωμένους καταυλισμούς ή σε 

χωριά όπου μένουν πολίτες που ανήκουν σε μειονότητα. Άμεση συνέπεια, οι άνθρωποι 

αυτοί να αποκλείονται από το δικαίωμα του αθλητισμού μη έχοντας τη δυνατότητα να 

επιδείξουν το ταλέντο τους.   

Ωστόσο, ακόμα και αν τελικά αποφασίσουν κάποια άτομα με ξεχωριστά φυλετικά 

χαρακτηριστικά να συμμετάσχουν σε μία αθλητική δραστηριότητα πολύ πιθανό να έρθουν 

αντιμέτωπα με ρατσιστικές συμπεριφορές. Θεατές αθλητικών εκδηλώσεων, συμπαίκτες 

(ιδιαίτερα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό), διαιτητές και στελέχη των συλλόγων είναι μόνο 

μερικές από τις κατηγορίες των θυτών σε περιστατικά ρατσιστικών και επιθετικών σχολίων 

απέναντι σε αθλητές που κατάγονται από εθνοτικές μειονότητες.15 Αναφορικά, πριν χρόνια, 

                                                 
13 SanSimera.gr (χ.χ.), Τζέσε Όουενς, διαθέσιμο στο https://www.sansimera.gr/biographies/1679 (Ανακτήθηκε 

στις 25/10/2021) 

14 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (χ.χ.), Ρατσισμός, εθνοτικές διακρίσεις και 

κοινωνικός αποκλεισμός στον αθλητισμό, διαθέσιμο στο 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1203-Infosheet-racism-in-sport_EL.pdf ( Ανακτήθηκε στις 

25/10/2021) 

15 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (χ.χ.), Ρατσισμός, εθνοτικές διακρίσεις και 

κοινωνικός αποκλεισμός στον αθλητισμό, διαθέσιμο στο 

https://www.sansimera.gr/biographies/1679
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1203-Infosheet-racism-in-sport_EL.pdf
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η Ελληνίδα αθλήτρια του άλματος εις τριπλούν,  Βούλα Παπαχρήστου, ανάρτησε 

προσωπικό της λογαριασμό στο διαδίκτυο υβριστικό και υποτιμητικό σχόλιο για 

αφρικανούς συμπαίκτες της με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του Λονδίνου. 

Επομένως, γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι και στον σύγχρονο χώρο του αθλητισμού 

οι φυλετικές διακρίσεις καταλαμβάνουν τον δικό τους χώρο, ενώ μικρά είναι τα ποσοστά 

συμμετοχής ατόμων από φυλετικές μειονότητες σε αρκετά αθλήματα (αν εξαιρέσουμε τα 

πιο προβεβλημένα αθλήματα του ποδοσφαίρου και της καλαθοσφαίρισης που έχουν 

σημειώσει σημαντική πρόοδο στη φυλετική ισότητα στον χώρο του πρωταθλητισμού). Για 

παράδειγμα, ο Lewis Hamilton είναι ο μοναδικός μαύρος οδηγός στον κυρίως λευκό κόσμο 

της Formula 1.16 

6.3. Φυλετικές διακρίσεις στον Χώρο Εργασίας  

Παρά την πληθώρα των νομοθετημάτων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, οι 

φυλετικές διακρίσεις στον εργασιακό χώρο ακόμα υφίστανται, με αποτέλεσμα σημαντική 

μερίδα ανθρώπων ανά τον κόσμο να εργάζεται κάτω υπό άθλιες συνθήκες, να μην βρίσκει 

δουλεία, αλλά και να υπάρχει επαναλαμβανόμενη καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων.  

Με κριτήριο λοιπόν, την φυλετική καταγωγή, το χρώμα δέρματος αλλά και την 

εθνοτική ομάδα των ατόμων εξακολουθούν να είναι υπαρκτά φαινόμενα άνισης 

μεταχείρισης αυτών στον εργασιακό χώρο σε σχέση με την πρόσληψη, τις συνθήκες 

εργασίας,, την δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης, την ευκολία πρόσβασης στην 

επαγγελματική κατάρτιση, τις αμοιβές αλλά και τους όρους απόλυσης17. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εργοδότες τείνουν να χρησιμοποιούν μηχανισμούς διακρίσεων 

για να εκτοπίσουν μέλη φυλετικών μειονοτήτων από θέσεις εργασίας. Πρόκειται για τις 

άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, όπου σύμφωνα με τις πρώτες αντιμετωπίζουν δυσμενέστερα 

άτομα συγκεκριμένων φυλετικών ομάδων σε σύγκριση με την μεταχείριση που 

επιφυλάσσεται σε άλλα άτομα, που όμως βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση και με βάση 

τις δεύτερες, επιβάλλουν ευρέως εργασιακές πρακτικές και κανόνες με αρνητικό σε αυτήν 

την περίπτωση αντίκτυπο μόνο σε συγκεκριμένους εργαζομένους βάσει της φυλής στην 

οποία ανήκουν18. Ακόμα δεν είναι λίγα τα περιστατικά που τα άτομα καταγγέλλουν αυτήν 

την διακριτική μεταχείριση, ωστόσο γίνονται δέκτες αρνητικών συνεπειών ως «αντίποινα» 

                                                 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1203-Infosheet-racism-in-sport_EL.pdf (Ανακτήθηκε στις 

25/10/2021) 

16 FORTUNEGREECE.COM (2020), Βίντεο: Χάμιλτον, Σμιθ και Ανρί. Τρεις «θρύλοι» μιλούν για το πώς βίωσαν το 

ρατσισμό στον αθλητισμό, διαθέσιμο στο https://www.fortunegreece.com/article/vinteo-chamilton-smith-ke-

anri-tris-thrili-miloun-gia-to-pos-viosan-to-ratsismo-ston-athlitismo/ (Ανακτήθηκε στις 25/10/2021) 

17 http://socialpolicy.gr Καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας 
18 http://fra.europa.eu Καταπολέμηση των Φυλετικών Διακρίσεων 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1203-Infosheet-racism-in-sport_EL.pdf
https://www.fortunegreece.com/article/vinteo-chamilton-smith-ke-anri-tris-thrili-miloun-gia-to-pos-viosan-to-ratsismo-ston-athlitismo/
https://www.fortunegreece.com/article/vinteo-chamilton-smith-ke-anri-tris-thrili-miloun-gia-to-pos-viosan-to-ratsismo-ston-athlitismo/
http://socialpolicy.gr/
http://fra.europa.eu/
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για την πράξη τους. Έτσι καταλήγουν να απασχολούνται σε περιορισμένο φάσμα τομέων, 

με επισφαλείς όρους και κάτω από την αβεβαιότητα της ανεργίας. 

            Αναγκαία συνθήκη είναι η αλλαγή της κουλτούρας της κοινωνίας αλλά και οι 

κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν  τα άτομα να ισορροπήσουν 

στην επαγγελματική ζωή, να κυνηγήσουν τα επαγγελματικά τους όνειρα και να 

αναρριχηθούν στις θέσεις που τους αξίζουν.  

Στην οικονομία του 21ου αιώνα, διακρίσεις και αποκλεισμός από τον εργασιακό 

χώρο παρατηρούνται ακόμα και σε ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα δέρματος.  

Χαρακτηριστικά, ακόμη και σήμερα, οι μαύροι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ με ανώτερη και 

ανώτατη εκπαίδευση εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερα από τους λευκούς συναδέλφους 

τους19 παρόλο που οι Αμερικάνικες εταιρίες υιοθετούν στην επιχειρηματική στρατηγική 

πρόσληψής τους προγράμματα ποικιλομορφίας και συμπερίληψης όλων πχ στον τομέα της 

τεχνολογίας οι μαύροι αποτελούν το 4% των υψηλόμισθων. Χαμηλά ποσοστά 

εκπροσώπησης καταγράφονται και στον χώρο των προέδρων/διευθυνόντων συμβούλων 

2,8% αλλά και των υψηλόμισθων στελεχών στον τομέα του μάρκετινγκ 3,8%. Επίσης, συχνά 

απασχολούνται σε θέσεις εργασίας όπου δεν απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο ‘όπως 

οδηγοί ή προσωπικό φύλαξης. Συνθήκες που βοηθούν στην συντήρηση αυτών των τάσεων 

θεωρούνται ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και γεωγραφικός διαχωρισμός που 

περιορίζουν την πρόσβαση σε τομείς με υψηλή ανάπτυξη. 

Τέλος, ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο αποτελεί η εργασιακή εκμετάλλευση 

αλλοδαπών εργαζομένων που εντείνεται εξαιτίας της σε παγκόσμια κλίμακα αύξησης της 

κινητικότητας των πληθυσμών αλλά και της διόγκωσης των οικονομικών ανισοτήτων. 

Έτσι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγκάζονται να εργασθούν εκτός των 

συνόρων της πατρίδας τους όπου συχνά αποδέχονται με ευκολία συνθήκες εργασίας που 

υπολείπονται κατά πολύ από τις προβλεπόμενες από την εθνική νομοθεσία, όπως είναι 

ιδίως οι αποδοχές, το ωράριο εργασίας, οι άδειες, η υγεία, η ασφάλεια, η μεταχείριση του 

εργαζομένου με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Επιπλέον ο κοινωνικός αποκλεισμός των 

εργαζομένων που δεν γνωρίζουν την γλώσσα, δεν έχουν επαφές εκτός χώρου εργασίας και 

δεν γνωρίζουν ούτε την τοπική νομοθεσία  ούτε που να στραφούν για βοήθεια αυξάνει τον 

κίνδυνο της εκμετάλλευσης20.   

 

                                                 
19 http://www.lifo.gr Έρευνα: Οι μαύροι άνδρες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους λευκούς 

συναδέλφους τους 

20 http://fra.europa.eu/sites/default/filew/fra_uploads/fra-2016-severe-labour-exploitation-summary_el.pdf  

http://www.lifo.gr/
http://fra.europa.eu/sites/default/filew/fra_uploads/fra-2016-severe-labour-exploitation-summary_el.pdf
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7. Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες 

1) Τί είδους μέτρα, προληπτικά και κατασταλτικά, θα μπορούσαν να ληθφούν σε 

εθνικό/υπερεθνικό επίπεδο από τα κράτη-μέλη, ώστε το σχολείο να μην αποτελεί 

πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση έντονων μορφών φυλετικών διακρίσεων;  

2) Σε ποιες μεταρρυθμιστικές ενέργειες μπορούν να προβούν τα κράτη μέλη ώστε να 

μην υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις στον αθλητισμό; Πως μπορεί να 

ευαισθητοποιηθεί το κοινωνικό σύνολο σχετικά με αθλητές που έχουν διαφορετικό 

χρώμα δέρματος, καταγωγή και εθνικότητα;  

3) Με ποιες πρακτικές μπορούν να εξαλείψουν τις φυλετικές διακρίσεις στον εργασιακό 

χώρο τα κράτη-μέλη; Πώς θα πάψει να αποτελεί το χρώμα δέρματος, η φυλή, η 

εθνικότητα αλλά και η καταγωγή κριτήριο για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας; 
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https://www.bbc.com/news/world-europe-56858493
https://edition.cnn.com/2018/05/11/us/everyday-racial-profiling-consequences-trnd/index.html
https://edition.cnn.com/2018/05/11/us/everyday-racial-profiling-consequences-trnd/index.html
http://www.ohrc.on.ca/en/what-racial-profiling-fact-sheet
https://unric.org/el/13096-2/
https://politis.com.cy/politis-news/kypros/pagkosmia-imera-kata-toy-ratsismoy-enosoyme-tis-fones-mas-gia-ta-thymata-toy-ratsismoy-minymata-kommaton/
https://politis.com.cy/politis-news/kypros/pagkosmia-imera-kata-toy-ratsismoy-enosoyme-tis-fones-mas-gia-ta-thymata-toy-ratsismoy-minymata-kommaton/
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