πρόγραμμα Ίρις
καταπολεμώντας
τα στερεότυπα και
τις διακρίσεις:
Δράσεις για
τη συμμετοχή,
την ένταξη και
την εκπαίδευση

Λέμε ΟΧΙ
στις διακρίσεις
στο σχολείο

Όλοι έχουν δικαιώματα

Είμαστε όλοι
μοναδικοί και
διαφορετικοί, όλοι
όμως έχουμε
δικαιώματα και
υποχρεώσεις.
Η συμπεριφορά μας
απέναντι στους άλλους
είναι σημαντική!

Η διάκριση μεταξύ των ανθρώπων με βάση
τη φυλή τους, την καταγωγή τους, την
ηλικία τους, την αναπηρία τους, τη θρησκεία
ή την πίστη τους και το σεξουαλικό
προσανατολισμό τους απαγορεύεται από
πολλές διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, από τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας ώστε
να προστατεύονται όλοι οι άνθρωποι ενάντια
στις διακρίσεις και να ζουν με ισότητα.

Παρόλα αυτά, οι διακρίσεις συνεχίζουν
και υπάρχουν στην Ευρώπη!
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Μόνο
στους νέους στην Ελλάδα
δηλώνει ότι γνωρίζει τα δικαιώματά
του σε περίπτωση που πέσει θύμα
διακρίσεων!

71% από εσάς πιστεύετε πως οι διακρίσεις

που βασίζονται στο φύλο ή την εθνικότητα
είναι εκτεταμένες στη σημερινή κοινωνία!

63% από εσάς πιστεύετε ότι το ίδιο

συμβαίνει στα άτομα με αναπηρία!

51% από εσάς πιστεύετε ότι και

οι διακρίσεις που βασίζονται στο θρησκεία
ή την πίστη ενός ανθρώπου είναι
διαδεδομένες.

*Ευρωβαρόμετρο, έρευνα 317 - Διακρίσεις στην ΕΕ το 2009 (ΝΟΕ 2009)

Τι είναι διάκριση;

Διάκριση είναι
η διαφορετική
μεταχείριση δύο
ατόμων ή καταστάσεων
που είναι ισότιμες ή η
μεταχείριση με τον ίδιο
τρόπο δύο καταστάσεων
που είναι όντως
διαφορετικές.

Το να κάνουμε διάκριση απέναντι σε
κάποιον σημαίνει ότι τον εμποδίζουμε να
απολαμβάνει πλήρως όλα τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες του! Η διάκριση παραβιάζει
μία βασική αρχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που λέει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να
ζουν ισότιμα, με αξιοπρέπεια και να έχουν τα
ίδια θεμελιώδη δικαιώματα!
Υπάρχουν δύο είδη διακρίσεων:
• Άμεση διάκριση υπάρχει όταν υπό τις ίδιες
συνθήκες μεταχειριζόμαστε έναν άνθρωπο
χειρότερα από κάποιον άλλον.
Η άμεση διάκριση χαρακτηρίζεται από
την πρόθεση να κάνει κανείς διακρίσεις σε
βάρος μίας ομάδας ή ενός ατόμου
π.χ. ένα σχολείο που αρνείται να εγγράψει
μαθητές Ρομά ή μία γυναίκα που κάνει την
ίδια δουλειά με το συνάδελφό της, αλλά
πληρώνεται λιγότερο.
• Μερικές φορές η κατάσταση μοιάζει να είναι
ίδια για όλους. Όμως στην πραγματικότητα
ορισμένοι άνθρωποι αντιμετωπίζονται
χειρότερα από κάποιους άλλους. Αυτό
ονομάζεται έμμεση διάκριση.
Π.χ. ένα σχολείο που δεν διαθέτει ράμπες
για τους μαθητές με αναπηρία φαινομενικά
αντιμετωπίζει ουδέτερα όλους τους μαθητές
αλλά στην πράξη φέρνει σε δυσκολότερη
θέση όσους μαθητές έχουν κινητικά
προβλήματα.
Αυτοί που εφαρμόζουν διακρίσεις μπορεί
να είναι άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμοί,
καθώς και το κράτος, ο δημόσιος τομέας.

Τι μπορούν να κάνουν
τα θύματα διακρίσεων
στην εκπαίδευση;

Ποιοι άλλοι
φορείς μπορούν
να με βοηθήσουν;

Η διακριτική μεταχείριση δεν είναι μόνο ηθικά και κοινωνικά απαράδεκτη συμπεριφορά.
Κάθε διάκριση είναι παράνομη και μπορεί να επιφέρει κυρώσεις!Αν είσαι θύμα διακρίσεων
στο σχολείο ή σε σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορείς να ακολουθήσεις τις εξής
ενέργειες:

Για καθετί που σου συμβαίνει βοήθεια μπορείς να ζητήσεις και από υπηρεσίες κοινωνικής
πρόνοιας και συμβουλευτικής και οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα διακρίσεων
και δικαιώματα των παιδιών, όπως ενδεικτικά η Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής
Βοήθειας 197 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για υποστήριξη
από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

• Ζήτησε βοήθεια από το οικογενειακό, φιλικό και
ευρύτερο κοινωνικό σου περιβάλλον. Ενημερώσου
για τα δικαιώματά σου, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές
και οργανώσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν.
• Συγκέντρωσε αποδεικτικά στοιχεία, που να
αποδεικνύουν ότι έχεις υποστεί κάποιου είδους
διάκριση, φύλαξε πληροφορίες και κράτησε ένα αρχείο
με σημειώσεις  για ό,τι συνέβη. Προσπάθησε να βρεις
μάρτυρες για την υπόθεσή σου.
• Κάνε μια έγγραφη καταγγελία ή παράπονο προς τη
διεύθυνση του σχολείου, το γραφείο της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης ή τον φορέα που έχει προβεί σε διάκριση
σε βάρος σου.
• Ζήτησε προστασία μέσω της οικογένειάς σου από την
αρμόδια διοικητική αρχή ή/και από το δικαστήριο.
• Στείλε αναφορά σε έναν από τους φορείς προώθησης
της αρχής της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με το
Ν. 3304/2005:
α) στον Συνήγορο του Πολίτη αν η διάκριση οφείλεται σε
δημόσια υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου
		
		Συνήγορος του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα 115 28
		(Καθημερινές 8:30 π.μ. – 2:00 μ.μ.)
Τηλ: 210 7289600, 801 11 25 000
		(τηλεφωνητής χωρίς χρέωση)
fax: 210 7292129
site: www.synigoros.gr
Σε κάθε περίπτωση, όταν παραβιάζονται δικαιώματά σου
σαν παιδί είτε από δημόσιες υπηρεσίες είτε από ιδιώτες,
μπορείς να απευθυνθείς στο Συνήγορο του Παιδιού ο
ίδιος ή μέσω της οικογένειάς σου ή κάποιου ενήλικα που
εμπιστεύεσαι.

Συνήγορος του Παιδιού
Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα 11528
(Καθημερινές 9:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.)
τηλ.: 800.11.32.000 (χωρίς χρέωση) 210 7289703,
fax: 210 7289639
e-mail: cr@synigoros.gr
site: www.0-18.gr
β) στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, και ειδικότερα
στα κατά τόπον Τμήματα  Κοινωνικής Επιθεώρησης, για
παραβιάσεις που  οφείλονται σε ιδιώτες και αφορούν την
εργασία, την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση.
		
		Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Δραγατσανίου 8, 101 10, Αθήνα
Γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ: 15512
Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης στο
site: www.ypakp.gr/uploads/docs/4623.pdf
γ) στην Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν εμπίπτει στις πιο πάνω
κατηγορίες.
Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας κ Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα
τηλ.: 210 7767052, 210 7705613, fax: 210 7700207
e-mail: rlazarou@justice.gov.gr

Τηλεφωνική
Γραμμή SOS

15900

sos15900@isotita.gr

Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 15900 για τη βία κατά
των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Λειτουργεί
όλο το 24ωρο από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων.

Η ευρωπαϊκή τηλεφωνική «Γραμμή στήριξης παιδιών και
εφήβων 116 111». Μπορείς να τηλεφωνήσεις δωρεάν από
σταθερό ή κινητό τηλέφωνο (Καθημερινές 2:00 μ.μ.-8:30
μ.μ. και Σάββατο 9:30 π.μ.-2:00 μ.μ).
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.tilefonikigrammi.gr

«Γραμμή-Σύνδεσμος 801 801 1177» για γονείς, ενήλικες, εκπαιδευτικούς  που θέλουν να μιλήσουν για οποιοδήποτε
θέμα τους απασχολεί σε σχέση με παιδί ή έφηβο (Καθημερινές 9:30 π.μ.-8:30 μ.μ. και Σάββατο 9:30 π.μ.-2:00 μ.μ)

• ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
τηλ./fax: 210 8259880
e-mail: info@arsis.gr
site: w w w. a r s i s . g r
• Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
τηλ.: 2103387427
e-mail: diktio1@gmail.com
site: www.d d p . o r g . g r
• Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων
με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
τηλ.: 210 5238961
e-mail: esaea@otenet.gr & communication@esaea.gr
site: w w w. e s a e a . g r
• Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου
Τ.Θ. 3119, 10210, Αθήνα
fax: 210 3618966, 210 3634437
e-mail: info@hlhr.gr
site: w w w. h l h r. g r
• Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
τηλ.: 210-3800990
e-mail: gcr1@gcr.gr
site: w w w. g c r. g r

• Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
e-mail: info@migrant.gr
site: w w w. m i g r a n t . g r
• Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας
τηλ.: 210-5239402
e-mail: socedact@otenet.gr
site: w w w. s u p p o r t c e n t e r. g r
• Κλίμακα
Τηλεφωνική γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία 1018
τηλ.: 210 3417160-3
e-mail: central@klimaka.org.gr
site: w w w. k l i m a k a . o r g . g r
• Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
τηλ.: 210 - 67 26 462/3
e-mail: great@unhcr.org
site: w w w. u n h c r. g r
• Το Χαμόγελο του Παιδιού
Εθνική Γραμμή Βοήθειας για Παιδιά 1056
τηλ.: 2103306140
e-mail: info@hamogelo.gr
site: w w w. h a m o g e l o . g r

Αρχελάου 27, 11635, Αθήνα, τηλ.: 2109210977, fax: 2109246056, e-mail: info@kepad.gr, site: www.kepad.gr
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