ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΤΟΥ ΣτΕ
10.2.2021, διαδικτυακά

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μία ακόμα συνάντηση της Επιτροπής
Τρεχουσών Υποθέσεων του Κογκρέσου του ΣτΕ στις 10.2.2021.
Η Επιτροπή ασχολείται

και ερευνά τον ρόλο των τοπικών και

περιφερειακών αρχών απέναντι στα φλέγοντα ζητήματα και στις προκλήσεις
των

σημερινών κοινωνιών

προετοιμάζοντας

τις

θεματικές

της

μέσω

επιτετραμμένων ειδικών ανά θεματική. Τα αντικείμενα της αφορούν στην
κοινωνική συνοχή, στην εκπαίδευση, στον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό
διάλογο, στην συμμετοχή των νέων και των ευαίσθητων ομάδων , των
μεταναστών, των παιδιών, στην ισότητα των φύλων κλπ θέματα τα οποία
αντιμετωπίζει μέσα από το πρίσμα των βασικών αρχών λειτουργίας του ΣτΕ.
Η συγκεκριμένη επιτροπή κρατά ιδιαίτερη θέση στις συζητήσεις των μελών
λόγω των διαφορετικών κάθε φορά θεμάτων που ενσκήπτουν και του
γεγονότος ότι είναι πάντα στην επικαιρότητα.
Στην συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας
κκ : Γιάννου Δημήτριος (Δήμαρχος Έδεσσας, τακτικό μέλος επιτροπής),
Δούρου Ρένα (Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, τακτικό μέλος της επιτροπής)
και Ανδρούτσου Μαρία (Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, αναπληρωματικό μέλος
της επιτροπής).

Το βασικότερο σημείο στην συνάντηση υπήρξε η συζήτηση γύρω από
το θέμα της λεκτικής μίσους στα άτομα της κοινότητας LGBTI και με την
επιπλέον αφορμή σχετικού καταγγελλόμενου φαινομένου που κλήθηκε να
μελετήσει αποστολή του Κογκρέσου στην Πολωνία.
Το Κογκρέσο έχει επιτετραμμένη εισηγήτρια επί του θέματος των
δικαιωμάτων της κοινότητας LGBTI, ήδη από το 2014, την Σουηδή Yoomi

Renstrom. Η ίδια μαζί με τον Βρετανό Andrew Boff ανέπτυξαν και τώρα το εν
λόγω ζήτημα στην βάση άλλωστε της Έκθεσης του Κογκρέσου από το 2015,
επίσης αποτέλεσμα της έρευνας της επιτετραμμένης εισηγήτριας. Η έκθεση
αυτή που υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2015 με τίτλο «Εγγυώμενοι τα
δικαιώματα των μελών της κοινότητας LGBTI :μία ευθύνη των τοπικών
και περιφερειακών αρχών και πόλεων», καλούσε όλες τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές να κινητοποιηθούν κατά των διακρίσεων κάθε είδους
απέναντι στην LGBTI κοινότητα, μέλη της οποίας υποφέρουν, και να εισάγουν
τοπικές πολιτικές που να σέβονται περισσότερο τα δικαιώματα τους. Αυτό θα
γίνει μόνο με την ενασχόληση σε πολιτικό επίπεδο. «Η συζήτηση αυτή πρέπει
να μπει στην πολιτική ατζέντα», επέμενε τότε η εισηγήτρια, «παράδειγμα που
έχει δοθεί από ένα δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων με τίτλο «Πόλεις Ουράνιου
Τόξου» (rainbow cities) οι οποίες από το 2015 έχουν οργανώσει γραφεία
εκπαίδευσης προσωπικού ώστε να ενημερώνονται τακτικά οι δημοτικοί
υπάλληλοι για τα δικαιώματα των LGBTI ατόμων».
Πραγματοποιήθηκε

αποστολή

έρευνας

πεπραγμένων,

στην

Πολωνία το Νοέμβριο 2020 όπου παρατηρήθηκαν αυξημένες επιθέσεις και
εκδηλώσεις διάκρισης κατά μελών της κοινότητας LGBTI, κυρίως σε πόλεις και
περιοχές που έχουν υιοθετήσει έναν Χάρτη Οικογένειας και σχετικές
Αποφάσεις έναντι στην αποκαλούμενη «ιδεολογία LGBTI». Αυτές οι πόλεις και
οι περιοχές αποτελούν περισσότερο του 1/3 της επικράτειας της Πολωνίας
επιφέροντας αναμφισβήτητη επίπτωση στον τρόπο αντιμετώπισης της
κοινότητας. Χαρακτηριστικά σημειώθηκε επί του θέματος πως «οι χάρτες
δικαιωμάτων οικογένειας και οι σχετικές διακηρύξεις υφίστανται για να
υπερασπίζουν δικαιώματα και να τονίζουν τον σημαντικό ρόλο των τοπικών
αρχών στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας σε μία
κοινωνία και όχι για να αποτελούν μέσα επίθεση κατά άλλων συμπολιτών».
Παράλληλα, τονίστηκε από τους εισηγητές ότι, κάποιες πόλεις
απέσυραν εγκαίρως την υποστήριξη τους σε τέτοιες διακηρύξεις και άλλες
θεώρησαν άκυρους τους Χάρτες, «παρόλα ταύτα, αυτή κατάσταση δεν είναι
στατική. Οι γνώμες ποικίλουν και διασυνδέονται, διαμορφώνοντας μία πολύ
εύθραυστη βάση». Όπως

διαπιστώθηκε από τις διαδικτυακές ήδη

συναντήσεις, με κυβερνητικούς φορείς, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τον

Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και εκπρόσωπους τοπικών και
περιφερειακών αρχών και ΜΗΚΥΟ, η νομική βάση αλλά και η κυβερνητική
πρακτική στην προστασία των LGBTI έχει κενά που οφείλεται να βελτιωθούν.
Πολλοί Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς φορείς έχουν ήδη εκφράσει την
ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί στην Πολωνία και
συνεργάζονται με ΜΗΚΥΟ και με δίκτυα πολωνικών πόλεων για την
καταπολέμηση του φαινομένου. Η Επιτροπή συμφώνησε να συντάξει μία
Απόφαση όπου θα καλεί τις πολωνικές τοπικές και περιφερειακές αρχές να
αποσύρουν τα σχετικά έγγραφα και χάρτες και αντιθέτως να αναπτύξουν
τοπικές πολιτικές που να προστατεύουν την ευαίσθητη ομάδα. Η εν λόγω
Απόφαση θα παρουσιαστεί για έγκριση το Κογκρέσο πριν από το καλοκαίρι.
Με αυτή την προοπτική οι δύο συν-εισηγητές ενθάρρυναν τις Ενώσεις Δήμων
σε όλα τα κράτη –μέλη να λειτουργήσουν σαν μία πλατφόρμα διαλόγου για
τέτοια ζητήματα, μεταξύ των τοπικά και περιφερειακά αιρετών εκπροσώπων
τους. Μετά από αναλυτική συζήτηση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή η
Έκθεση «ο ρόλος και οι ευθύνες ων τοπικών αρχών για την προστασία
των ατόμων LGBTI» στην οποία αρνούμαστε να κάνουμε βήματα πίσω ως
μέλη του ΣτΕ σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Μία σχετική Σύσταση που θα
απευθύνεται στα κράτη μέλη και στις κυβερνήσεις των επίσης τεθεί υπό
έγκριση μέχρι το καλοκαίρι.

Στο θέμα της συνεργασίας με άλλα όργανα του ΣτΕ παρουσιάστηκαν
οι κάτωθι δράσεις :
-

Τα αποτελέσματα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης σχετικά με
τον

ρόλο

της

«αντιπροσωπευτικής

δημοκρατίας

κατά

της

κλιματικής κρίσης» που διοργανώθηκε μαζί με την Κοινοβουλευτική
Συνέλευση στις 18 Ιανουαρίου 2021, ως συμβολή του ΣτΕ στο
-

Παγκόσμιο Φόρουμ Δημοκρατίας.
Τα αποτελέσματα της εκστρατείας

«από

το

σκοτάδι,

στην

υποστήριξη» σχετικά με την σεξουαλική βία κατά των παιδιών, στο
πλαίσιο

της

τεράστιας

πρωτοβουλίας

Κογκρέσου «ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ».

και

Προγράμματος

του

-

Στο πλαίσιο αυτό ανατέθηκε σε επιτετραμμένο εισηγητή η θεματική
«Αναθεώρηση του Κώδικα Καλών Πρακτικών για την Συμμετοχή των
Πολιτών στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων».

Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά
στο πλαίσιο της 40ης Ολομέλειας του Κογκρέσου (23.3.2021). Πέραν των
κειμένων Συστάσεων και Αποφάσεων που θα τεθούν υπό έγκριση εκεί, θα
προταθεί από την Επιτροπή Τρεχουσών Υποθέσεων να γίνει ειδική συζήτηση
στην Ολομέλεια του Κογκρέσου, σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις της
πανδημίας και κατά πόσον αυτές μπορούν να αποτελέσουν βάση για την
διακήρυξη ίσων κοινωνικών δικαιωμάτων.
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