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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
(17.5.2006)

Κυρίες και Κύριοι,

Θεωρώ ιδιαίτερη χαρά µου να απευθύνω χαιρετισµό σε αυτό το Συνέδριο, που
κεντρικό του θέµα είναι η σύσταση και η ουσιαστική λειτουργία στους ∆ήµους και ης
Κοινότητες της Χώρας µας των Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας.
Όπως γνωρίζετε, ήδη έχουν συσταθεί και λειτουργούν Τοπικά Συµβούλια
Πρόληψης της Παραβατικότητας στους ∆ήµους Αθηναίων, Πειραιά, Αγ. Βαρβάρας,,
Ηλιούπολης, Ζακυνθίων κ.ά., µε κύριο σκοπό την υποστήριξη της χάραξης
εναλλακτικής, συγκροτηµένης και απόλυτα δηµοκρατικής αντιπαραβατικής πολιτικής,
ή οποία ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών
κοινωνιών. Τούτο συνάδει και µε τη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλουµε για
την ενίσχυση της αποκέντρωσης σε όλους τους τοµείς, µε απώτερο σκοπό την
αποκατάσταση κλίµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης για τους πολίτες.

Ενδεικτικό της σηµασίας που αποδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης στον νέο αυτό θεσµό είναι και το γεγονός ότι τα
Τοπικά Συµβούλια Παραβατικότητας προβλέπονται και στο πλαίσιο του νέου
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (άρθρο 84), ο οποίος συζητείται σήµερα στην
Ολοµέλεια της Βουλής. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν µπόρεσα να
παρευρεθώ σήµερα στην εκδήλωση σας, παρά την αρχική και εκπεφρασµένη
πρόθεση µου.
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Βασικός στόχος µας στο πλαίσιο των Συµβουλίων αυτών είναι η κοινωνική
πρόληψη της παραβατικότητας σε δηµοτικό και κοινοτικό επίπεδο και, περαιτέρω, η
εµπέδωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στις
τοπικές κοινωνίες (ιδίως µέσω της ενηµέρωσης των πολιτών και του συντονισµού και της
εφαρµογής σχετικών πρωτοβουλιών, µε ειδική µέριµνα για τα µέλη ευπαθών
κοινωνικών οµάδων, προκειµένου ν' αντιµετωπισθούν συµπεριφορές που τα οδηγούν
στην εκδήλωση παραβατικής συµπεριφοράς). Στοχεύουµε λοιπόν, µέσω των Τοπικών
αυτών Συµβουλίων* να συµβάλουµε στην καταπολέµηση των κοινωνικών εκείνων
παραγόντων που οδηγούν κάποιους συµπολίτες µας στην παραβατικότητα (φτώχεια,
εξαθλίωση, κακές σχέσεις στην οικογένεια και το σχολείο, ανεργία κ.λπ..) και όχι
βεβαίως να ενθαρρύνουµε, καθ' οιονδήποτε τρόπο, πρακτικές αυτόκλητης
αστυνόµευσης ή καταστολής από ιδιώτες.
Είναι αυτονόητο ότι η ευόδωση αυτής της προσπάθειας προϋποθέτει την
ανάπτυξη αγαστής συνεργασίας της κεντρικής διοίκησης µε τους ∆ήµους και τις
Κοινότητες στον τοµέα αυτό, η οποία, σύµφωνα µε την µέχρι τώρα εµπειρία,
υφίσταται µεν αλλά πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί περαιτέρω. Γιατί εκ των
πραγµάτων, και ιδίως σύµφωνα µε την αρχή της εγγύτητας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει
καλύτερη εικόνα για την καθηµερινότητα του πολίτη, βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες
και τα προβλήµατα του. Οπότε είναι εύλογο να στρέφεται εκείνος, σε πρώτη φάση προς
αυτήν. Με τη διαρκή και στενή συνεργασία των κεντρικών και των τοπικών αρχών
στα θέµατα πρόληψης της παραβατικότητας αξιοποιείται στο έπακρο το συγκριτικό αυτό
πλεονέκτηµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µπορεί ο τόσο χρήσιµος θεσµός των
Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας να βρει την απήχηση που του αξίζει
στις τοπικές µας κοινωνίες, ώστε να µειωθεί ο φόβος του εγκλήµατος και να νιώσουν οι
πολίτες περισσότερο ασφαλείς.
Κλείνοντας µε αυτή την πεποίθηση, σας συγχαίρω, και πάλι, για την τόσο
αξιόλογη και χρήσιµη πρωτοβουλία που αναλάβατε και εύχοµαι καλή επιτυχία στις
εργασίες του Συνεδρίου σας.
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Πάρις Κουκουλόπουλος

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
και Κοινοτήτων Ελλάδος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
(17.5.2006)

1. Το έγκληµα είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόµενο για την αντιµετώπιση
του οποίου όλοι συµφωνούν. Άµεσοι αποδέκτες των παραµέτρων του
φαινοµένου και των επιπτώσεων είναι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
στους οποίους προστρέχουν οι πληττόµενοι, επειδή βρίσκονται καθηµερινά
ασκώντας το ρόλο τους κοντά στον πολίτη, αλλά και ως

αιρετοί είναι

ευκολότερα προσβάσιµοι.
2. Η αντεγκληµατική πολιτική ή για να χρησιµοποιήσουµε σύγχρονη
ορολογία,

η

πολιτική

κατά

της

παραβατικότητας

δεν

είναι

πλέον

αποκλειστικό έργο της Αστυνοµίας. Άποψη και λόγο έχουν οι τοπικές
κοινωνίες που εκφράζονται µε καθαρότερο λόγο και σαφήνεια, προ του
κινδύνου της.
3. Η αντεγκληµατική πολιτική είναι ένας τοµέας που αναπτύσσεται ραγδαία
τα τελευταία χρόνια και συνδυάζεται µε την πολιτική ασφάλειας, τη λήψη
δηλαδή, όλων εκείνων των µέτρων για την κατοχύρωση του αισθήµατος
ασφαλείας των πολιτών και την εξάλειψη διαφόρων απειλών.
4. Ουσιαστικά µια επιτυχηµένη αντεγκληµατική πολιτική συµβάλλει στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας και στη
προστασία όλων των θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών.
5. Ως αντεγκληµατική πολιτική µπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα σύστηµα
διαδικασιών

που

στηρίζονται

σε

ορισµένες

κοινωνικοπολιτικές

και

οικονοµικές αρχές και προτεραιότητες οι οποίες εφαρµόζονται από την
πολιτική εξουσία και κατατείνουν στη µείωση της εγκληµατικότητας.
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6. Περιλαµβάνει συνήθως, η αντεγκληµατική πολιτική , µέτρα που αφορούν:
• Στην άµεση αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας και των συνεπειών
της
• Την αντιµετώπιση των δραστών
• Την αποκατάσταση των θυµάτων.
• Τη διαχείριση των διαδικασιών εφαρµογής του ∆ικαίου
• Την ενεργοποίηση των µηχανισµών του κράτους που έχουν ως
αρµοδιότητα

την

αντιµετώπιση

του

φαινοµένου

π.χ.

Αστυνοµία,

∆ικαστήρια, Κοινωνικές Υπηρεσίες.
7. Συνεπής αντεγκληµατική πολιτική σηµαίνει πραγµατική µείωση της
εγκληµατικότητας και όχι στη µείωση διαφόρων δεικτών που υιοθετούνται για
τη µέτρησή της. Ίσως απαιτηθούν έρευνες αποτύπωσης του φόβου
θυµατοποίησης, εγκληµατικότητας κλπ.
8. Τα µέτρα αντεγκληµατικής πολιτικής πρέπει να στοχεύουν στην :
•

Αύξηση της παρουσίας των ένστολων αστυνοµικών στο δρόµο.

•

Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων αντεγκληµατικών δράσεων µε την

ενεργό

συµµετοχή

των

κοινωνιών

µέσα

από

θεσµούς

κοινωνικής

συµµετοχής και λογοδοσίας.
•

Στη διαµόρφωση συστήµατος συνεχούς προσπάθειας µε επιµονή και

συνέπεια.
9. Στόχος λοιπόν και εθνική στρατηγική πρέπει να είναι η αντιµετώπιση του
προβλήµατος της εγκληµατικότητας, µέσα από παρεµβάσεις, οι οποίες
πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος. Αυτές µπορεί να είναι:
•

Ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών που συµβάλλουν στη µείωση των

κοινωνικών

ανισοτήτων

και

την

εξάλειψη

της

φτώχειας

και

της

περιθωριοποίησης, µείωση της ανεργίας και ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.
•

Πολιτικές οικιστικών αναπλάσεων και βελτίωσης της ποιότητας ζωής

και γενικά του περιβάλλοντος στα µεγάλα αστικά κέντρα.
•

Μέτρα ένταξης των µεταναστών και ιδιαίτερα των µεταναστών

δεύτερης γενιάς
•

Ουσιαστική βελτίωση- επιτάχυνση των διαδικασιών απονοµής της

δικαιοσύνης
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•

Βελτιωτικές

παρεµβάσεις

στο

σωφρονιστικό

σύστηµα και

στις

συνθήκες ελαφράς κράτησης των πολιτών.
•

Λήψη µέτρων και πολιτικές παρεµβάσεις αποφυγής γκετοποίησης

περιοχών και απογκετοποίησης όπου άρχισαν να σχηµατίζονται.
•

Σεβασµός στην διαφορετικότητα των πολιτών.

•

Ενιαία αντιµετώπιση και σεβασµός των δικαιωµάτων των πολιτών

ανεξάρτητα της καταγωγής του, της οικονοµικής του κατάστασης και της
κοινωνικής του θέσης.
•

Ευκαιρίες αποκατάστασης των αποφυλακισθέντων , των ναρκοµανών

και γενικά των ανθρώπων που παρουσιάζουν αυξηµένες πιθανότητες να
στραφούν προς παραβατική συµπεριφορά.
•

Παροχή κινήτρων υγιούς απασχόλησης της νεολαίας µας και στροφή

της προς θετικές ενασχολήσεις όπως ο αθλητισµός, τα κέντρα νεότητας κλπ.
•

Οικονοµική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρµογή των

προτεινοµένων προγραµµάτων και δραστηριοτήτων της.
10. Για τους παραπάνω λόγους, που όπως φαίνεται ξεκάθαρα άποψη και
ρόλο έχουν οι τοπικές κοινωνίες, καθίσταται αναγκαία η ενεργοποίηση του
θεσµού των Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας και η θεσµοθέτησή
τους σε κάθε πόλη.
11. ∆εν µπορούµε παρά να χαιρετήσουµε την τροποποίηση των διατάξεων
µε

τις

οποίες

συστάθηκε

το

Κεντρικό

Συµβούλιο

Πρόληψης

της

Παραβατικότητας και η συµµετοχή εκπροσώπου της ΚΕ∆ΚΕ σ΄αυτό.
12. Αποδίδοντας στην προσπάθεια αυτή ουσιαστικές πρωτοβουλίες
η ΚΕ∆ΚΕ εισηγήθηκε στο Υπουργείο των Εσωτερικών σχετικά και έτσι στον
νέο Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που είναι στη Βουλή προς ψήφιση,
προβλέπεται στο άρθρο 84 η σύσταση των Συµβουλίων και περιγράφονται
µε σαφήνεια οι αρµοδιότητές του.
13. Με τις επισηµάνσεις αυτές χαιρετίζουµε τις εργασίες της ηµερίδας και
περιµένουµε τα αποτελέσµατά της µε πραγµατικό ενδιαφέρον.
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Dr. Sohail Husain

Βρετανός εµπειρογνώµονας
σε θέµατα πρόληψης του εγκλήµατος
και συµµετοχής του κοινού στην
αντεγκληµατική πολιτική.

Η Συµβολή της τοπικής κοινωνίας και των ενεργών πολιτών στην
αντιµετώπιση της παραβατικότητας *
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί προσκεκληµένοι, σας ευχαριστώ για την
πρόσκλησή σας σε αυτό το σηµαντικό γεγονός. Είναι µεγάλη µου χαρά να είµαι
εδώ στην Αθήνα µετά από µια µακροχρόνια απουσία. Η µόνη άλλη επίσκεψη µου
σε αυτήν τη µεγάλη πόλη, και το λέω µε ντροπή, ήταν 40 χρόνια πριν, το 1966,
όταν ήµουν ακόµα µαθητής σε σχολείο στην Αγγλία. Αυτό ήταν ένα πολύ
ξεχωριστό έτος, όχι λόγω της επίσκεψης µου, αλλά επειδή η Αγγλία κέρδισε το
Παγκόσµιο Κύπελλο. Έτσι µια επιστροφή µου στην Αθήνα έπρεπε να είχε γίνει εδώ
και καιρό, και ελπίζω επίσης ότι η ιστορία θα επαναληφθεί µε το ποδόσφαιρο
επίσης!
Κατά κάποιον τρόπο φαίνεται άτοπο το ότι πρέπει να είµαι εδώ και να σας
µιλήσω για την πρόληψη του εγκλήµατος. Η Ελλάδα είναι ευτυχής στο ότι κατέχει
ένα ποσοστό εγκλήµατος πολύ χαµηλότερο από εκείνο των περισσότερων χωρών
της ΕΕ. Από την έρευνα που δηµοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πρόληψης
του Εγκλήµατος (ΕUCPN)1, προέκυψε ότι το 2000:
•

το ποσοστό ληστειών στην Ισπανία ήταν 234 ανά 100.000 κατοίκους,

ενώ στην Ελλάδα 16.
•

το ποσοστό διαρρήξεων σπιτιών στην Αγγλία & την Ουαλία ήταν 765

ανά 100.000 κατοίκους, ενώ στην Ελλάδα 300.
•

το ποσοστό κλοπής αυτοκινήτων στη Σουηδία ήταν 19,8 ανά

1.000 οχήµατα αλλά στην Ελλάδα µόνο 3,9.

*

Απόδοση στα ελληνικά: Αφροδίτη Ζουλινάκη και Νέστωρ Κουράκης.

1

“Crime Trends in the European Union”. Report of the European Crime Prevention Network
Subgroup on the Crime and Victimisation, October 2003
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Σαφώς, η Ελλάδα κάνει κάτι σωστό και είµαι βέβαιος ότι υπάρχουν
πολλά θετικά που συµβαίνουν εδώ από τα οποία µπορούµε να διδαχθούµε.
Ωστόσο, γνωρίζω επίσης ότι το έγκληµα έχει αυξηθεί σηµαντικά σε
µακροπρόθεσµο επίπεδο και ότι η προσωπική ασφάλεια είναι µια αιτία ιδιαίτερης
ανησυχίας. Η πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαροµέτρου2, που δηµοσιεύτηκε
στις αρχές του τρέχοντος έτους, δείχνει ότι το 15% του ενήλικου πληθυσµού
ανησυχεί για το έγκληµα (αν και το ποσοστό αυτό σε σύγκριση µε τον µέσο όρο
της ΕΕ, ο οποίος είναι 24%, είναι χαµηλότερο). Επιπλέον, µε την αυξανόµενη
αστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και της τάσης της προς τους τρόπους
ζωής και τους
αναπόφευκτο

ότι

κανόνες των δυτικοευρωπαϊκών οικονοµιών, φαίνεται
θα

υπάρξει

ανοδική

πίεση

στα

ποσοστά

της

εγκληµατικότητας.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ

Τα καλά νέα είναι ότι κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 10 ετών η
βάση γνώσεων ως προς τις αποτελεσµατικές πρακτικές πρόληψης του
εγκλήµατος έχει αυξηθεί πάρα πολύ, εν µέρει µέσω της ανάπτυξης θεωριών,
αλλά κυρίως µέσω της πρακτικής εµπειρίας. Και είναι αρκετά σαφές ότι οι
καλοσχεδιασµένες, στοχοποιηµένες και καλοεφαρµοσµένες παρεµβάσεις
µπορούν να ασκήσουν κεφαλαιώδη επίδραση στη µείωση του εγκλήµατος και
στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των «απλών» πολιτών.
Εξίσου σηµαντικό, η επένδυση στην πρόληψη µπορεί να είναι και
ιδιαίτερα αποδοτική ως προς τη µείωση του κόστους. Οι µελέτες σε πολλές
χώρες δείχνουν ότι επενδύοντας 100 ευρώ σε προγράµµατα «έγκαιρης
παρέµβασης» που µειώνουν το έγκληµα µπορεί να αποδώσει οικονοµικά οφέλη
αξίας 500, 600 ή ακόµα και 700 ευρώ στην κυβέρνηση, τον δήµο και άλλους
συµµετέχοντες. Αυτό συµβαίνει διότι τέτοια προγράµµατα έχουν πολλαπλά
οφέλη. Για παράδειγµα, σε υποβαθµισµένες αστικές περιοχές, ένας από τους
πιο αποτελεσµατικούς τρόπους µείωσης της νεανικής παραβατικότητας γίνεται
µέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων των νεαρών γονέων τους ως προς το να τα
µεγαλώσουν και µέσω υψηλής ποιότητας προσχολικής εκπαίδευσης. Με τέτοια
προγράµµατα όχι µόνο µειώνεται η παραβατικότητα, αλλά και τα παιδιά
αποδίδουν καλύτερα στο σχολείο, αποκτούν πιο καλοπληρωµένες θέσεις
εργασίας και πληρώνουν περισσότερους φόρους. Ακόµη, έχουν λιγότερες
2

European Commission (2006). Eurobarometer 64, Autumn 2005. National Report: Greece.
Executive Summary.
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απαιτήσεις από υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και είναι λιγότερο πιθανό να
εµπλακούν µε το δικαστικό σύστηµα ή να εκτίσουν ποινή φυλάκισης. Τα εν
δυνάµει οικονοµικά κέρδη από αυτά τα οφέλη είναι τεράστια.
∆υστυχώς, η έρευνα δείχνει επίσης ότι παρά πολλή δουλειά που γίνεται
καλοπροαίρετα µε το λάβαρο της πρόληψης του εγκλήµατος έχει λίγη ως
καµία άξια. Πράγµατι, ορισµένες δραστηριότητες καθιστούν την κατάσταση
χειρότερη, προκαλώντας µια αύξηση στην παραβατική συµπεριφορά. Ένα από
τα καλύτερα παραδείγµατα αυτού είναι η διαδεδοµένη πρακτική της
προσαγωγής απείθαρχων νέων στις φυλακές για να τους δείξουµε τι θα συµβεί
εάν τους επιβληθεί µία ποινή εγκλεισµού. Μια έγκυρη επισκόπηση των πολλών
αξιολογήσεων αυτής της πρακτικής έχει διαπιστώσει ότι οδηγεί σε µια αύξηση
της παραβατικής συµπεριφοράς, το αντίθετο δηλ. από αυτό που επιδιώκεται3.
Τι θα µπορούσε η Ελλάδα να µάθει από τη γνώση και την εµπειρία που
αποκτήθηκε αλλού ως προς τη δηµιουργία ασφαλέστερων κοινοτήτων; Φυσικά,
θα πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός ως προς τη γενίκευση συµπερασµάτων
για το τι είναι αποτελεσµατικό από το ένα εθνικό πλαίσιο στο άλλο. Κάθε περιοχή
είναι διαφορετική και οι απαντήσεις πρέπει να προσαρµοσθούν στις τοπικές
περιστάσεις. Εντούτοις, ένα µεγάλο µέρος από αυτή τη βάση γνώσεων
εµφανίζεται να έχει υπερεθνική αξία.

ΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ

ΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μια έννοια παρουσιάζεται να έχει κερδίσει σχεδόν την καθολική αποδοχή.
Είναι το ότι δουλεύοντας µαζί, κοινότητες και τοπικοί φορείς παροχής
υπηρεσιών, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά. Αυτό περιλαµβάνει την
αστυνοµία και άλλες κρατικές υπηρεσίες συναφείς µε τη δικαιοσύνη, καθώς
επίσης και εκείνες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κοινωνική πρόνοια, την
εκπαίδευση, τη στέγαση, την υγεία, τον προγραµµατισµό και τα µέσα µαζικής
µεταφοράς. Στην ουσία, αυτό τοποθετεί στην καρδιά της προληπτικής
δραστηριότητας τον δήµο, τους δηµάρχους και τους εκπροσώπους των
υπηρεσιών που παρέχονται από την κεντρική ή περιφερειακή διοίκηση. Είναι όλο
και περισσότερο εµφανές ότι σε συνεργασία µε άλλους εµπλεκόµενους φορείς,
όπως οι εκκλησίες,

οι κοινοτικές οµάδες και οι νέοι, το έγκληµα και η

διατάραξη µπορούν να µειωθούν σηµαντικά.

3

http://www.campbellcollaboration.org/doc-pdf/ssr.pdf
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Η αναγνώριση αυτής της ανάγκης να εργασθούµε από κοινού έχει
οδηγήσει στον σχηµατισµό των τοπικών συµβουλίων ή των συνεργασιών
όπου οι βασικοί εµπλεκόµενοι φορείς έρχονται να προσδιορίσουν από κοινού
τα προβλήµατα, να µοιραστούν πληροφορίες, να ανταλλάξουν ιδέες και να
αναπτύξουν δράσεις. Στην Αγγλία, οι ανώτεροι υπάλληλοι του δήµου και της
αστυνοµίας πρέπει βάσει της νοµοθεσίας να οργανώσουν τέτοιες συνεργασίες
µείωσης του εγκλήµατος και της διατάραξης. Σε άλλες χώρες, όπως ο
Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Βραζιλία, η Γερµανία και η Σερβία, οι δήµοι
µπορούν να επιλέξουν την ίδρυση συµβουλίων ασφάλειας. Σε µερικές χώρες,
όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, τέτοια συνεργασία ενθαρρύνεται µε τη
χρηµατοδότηση για την υποστήριξη τέτοιων προγραµµάτων. Και εδώ στην
Ελλάδα, γνωρίζω ότι οι τοπικές αρχές έχουν εξουσιοδοτηθεί από το 1999 για
να καθιερώσουν τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας. ∆εν
υπάρχει καµία αµφιβολία ότι τα συµβούλια ή οι συνεργασίες έχουν πολλές
φορές οδηγήσει στο να επικεντρώνεται µεγαλύτερη προσοχή στην πρόληψη
και τις αποτελεσµατικότερες δράσεις.
Η λογική για κάτι τέτοιο είναι σαφής. Το έγκληµα είναι ένα σύνθετο
πρόβληµα, που πυροδοτείται από ένα συνδυασµό κοινωνικών, οικονοµικών
και περιβαλλοντικών περιστάσεων. Η πρόληψη εποµένως απαιτεί δράση σε
πολλές περιοχές οι οποίες αποτελούν ευθύνη διαφορετικών φορέων παροχής
υπηρεσιών και άλλων εµπλεκόµενων φορέων, όπως ο επιχειρησιακός τοµέας
και οι κοινοτικές οµάδες. Έτσι, το να τους φέρουµε σε συµφωνία για
συντονισµένη δράση είναι κάτι σηµαντικό.
Αλλά είναι επίσης σαφές ότι η σύσταση τέτοιων συµβουλίων ή
συνεργασιών δεν αποτρέπει από µόνη της ένα έγκληµα από το να
διαπραχθεί! Στην πραγµατικότητα, όλο και πιο συχνά, είναι εµφανές
ότι τέτοιου είδους συµβούλια και συνεργασίες σπάνια κάνουν κάτι
περισσότερο από το να συναντιούνται τα µέλη τους και να συζητούν.
Και εκεί όπου είναι δραστήρια, συχνά δεν κάνουν την καλύτερη δυνατή
χρήση των περιορισµένων πόρων τους. Πολλές πρωτοβουλίες
πρόληψης

εγκλήµατος

αποτυγχάνουν

στην

επίτευξη

των

επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων τους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι'
αυτήν

την

αδυναµία.

Έλλειψη

αφοσίωσης

στους

στόχους

τους.

«συνεργασίας»

Κακός

των

φορέων

της

καθορισµός

του

προβλήµατος. Έλλειψη πόρων. Εφαρµογή απρόσφορων δράσεων. ∆εν
ξέρω πόσο καλά τα Συµβούλια αποδίδουν εδώ, αλλά θα ήταν
εκπληκτικό εάν µερικά τουλάχιστον δεν αντιµετώπιζαν παρόµοιες
δυσκολίες!
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Έχοντας αυτά κατά νου, τι µπορεί να γίνει για να αυξηθεί η
αποτελεσµατικότητα τέτοιων συµβουλίων και συνεργασιών; Εδώ σας
παραθέτω

τις

έξι

συµβουλές

µου

για

την

αύξηση

της

αποτελεσµατικότητας.

1. Οικοδοµείστε τις συνεργασίες. Ιστορικά, πολιτιστικά, θεσµικά
και προσωπικά εµπόδια παρεµβάλλονται συχνά ως τροχοπέδη της
συλλογικής εργασίας. Οργανώστε µια ηµέρα ενδυνάµωσης της
οµάδας ή ένα γεγονός, ώστε να αυξήσετε την κατανόηση, να
οικοδοµήσετε τις σχέσεις και να ενισχύσετε την εµπιστοσύνη.
Ενθαρρύνετε τη συνεχή επαφή των µελών και τη συµµετοχή τους,
έτσι ώστε οι ίδιοι άνθρωποι να έρχονται σε κάθε συνεδρίαση,
επιτρέποντας στην εργασία να προχωρήσει, παρά να γίνεται κάθε
φορά ένα καινούριο ξεκίνηµα. Εξασφαλίστε ότι οι συµµετέχοντες είναι
αποτελεσµατικοί ενδιάµεσοι µεταξύ του Συµβουλίου και των φορέων
που αντιπροσωπεύουν, έτσι ώστε το Συµβούλιο να µην αναπτύσσει
δραστηριότητες µεµονωµένα, αλλά να γίνεται µέρος της τοπικής υποδοµής. Τα
µέλη πρέπει να είναι αρκετά ανώτεροι, ώστε να ασκούν επιρροή. Είναι πιθανό
ότι οι εµπλεκόµενοι φορείς που µπορούν να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό
ρόλο, δεν έχουν πλήρη επίγνωση αυτού που µπορούν να κάνουν, έτσι η
ανάπτυξη της γνώσης τους και των δεξιοτήτων τους µπορεί να είναι σηµαντικό
ζήτηµα. ∆ιορίστε έναν πρόεδρο που θα είναι αφοσιωµένος στους στόχους του,
θα µπορεί να ηγείται, θα µπορεί να έχει τον απαιτούµενο χρόνο και τις αναγκαίες
δεξιότητες για να γίνει το συµβούλιο παραγωγικό.
2. Κινητοποιείστε την κοινότητα. Η πρόληψη του εγκλήµατος λειτουργεί
πρωτίστως προς όφελος του τοπικού πληθυσµού που βιώνει τη θυµατοποίηση,
τον φόβο ή τον εκφοβισµό. Είναι σηµαντικό να τους κινητοποιήσουµε, ώστε να
αποκτήσουν κατανόηση των προβληµάτων και να ιεραρχήσουν τα πλέον
επείγοντα από αυτά. Αλλά και η κοινότητα µπορεί επίσης να διαδραµατίσει ένα
κρίσιµο ρόλο στη διαµόρφωση και την επίτευξη των δράσεων. Όπου οι πόροι
είναι λιγοστοί, θεσµικά όργανα της κοινότητας, οµάδες και άτοµα (όπως η
εκκλησία, οι γονείς και οι νέοι) µπορούν να έχουν µια ιδιαίτερα σηµαντική
συµβολή.
3. Συµφωνήστε σε ρεαλιστικούς στόχους.

Αποφασίστε τι θέλετε να

επιτύχετε και δουλέψτε σταθερά για την υλοποίηση του. Τα µέλη των
συµβουλίων θα προτάξουν συχνά τις δικές τους προτεραιότητες και ιδέες, γι'
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αυτό που χρειάζεται να γίνει. Εάν υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, το
συµβούλιο δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Γι' αυτό αναλώστε
χρόνο διευκρινίζοντας τους στόχους σας και κρατήστε εστιασµένη την προσοχή
στην επίτευξη του αποτελέσµατος. Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριµένοι,
όπως ένα ασφαλέστερο κέντρο της πόλης ή ένας µειωµένος φόβος του
εγκλήµατος ή λιγότερες διαρρήξεις κατοικιών σε µια συγκεκριµένη περιοχή.
4. Επιδιώξτε «γρήγορα οφέλη». Ενώ η αντιµετώπιση των βαθιά
κοινωνικών προβληµάτων απαιτεί

µακροπρόθεσµες προσεγγίσεις, είναι

σηµαντικό για τα συµβούλια και τις κοινότητες να κερδίσουν µια αίσθηση
επίτευξης των στόχων. Προσδιορίστε µερικά πράγµατα που µπορούν να γίνουν
γρήγορα και που θα κάνουν ορατή τη διαφορά για την τοπική κοινωνία. Ο
καθαρισµός µιας εγκαταλελειµµένης περιοχής, η αφαίρεση των graffiti από
τους τοίχους, η οργάνωση περιπόλων από την αστυνοµία, ούτως ώστε να
αυξηθεί η ορατή παρουσία ένστολων, είναι ορισµένοι εφικτοί τρόποι να
επιτευχθεί αυτό.
5. Να είστε συστηµατικοί και αυστηροί. Αυτό σηµαίνει να είστε µεθοδικοί
και οργανωµένοι στην ανάπτυξη των σχεδίων πρόληψης του εγκλήµατος.
Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει τη διαδικασία της επιτόπιας καταγραφής και
σκιαγράφησης του τοπικού εγκλήµατος, ώστε να διαµορφώσουν µια εικόνα
των προβληµάτων και των αιτίων τους. Έτσι αξιοποιούνται διαφορετικές
ποιοτικές και ποσοτικές πηγές πληροφοριών και αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή
στις ανησυχίες των θυµάτων, των ευάλωτων ή περιθωριοποιηµένων ατόµων,
των οποίων οι φωνές δεν µπορούν αλλιώς να ακουστούν. Μια έκθεση
καταγραφής τοπικού εγκλήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για να
αποφασισθεί ποια ζητήµατα έχουν προτεραιότητα. Αυτό χρησιµοποιείται επίσης
για να επιτευχθούν αποτελεσµατικές δράσεις. Ο συνηθέστερος λόγος για τον
οποίο οι δράσεις αποτυγχάνουν είναι η κακή εφαρµογή! Οι καλές ιδέες στο
χαρτί συχνά δεν µεταφράζονται σε αποτελεσµατικές δράσεις επί του πεδίου
εφαρµογής.
6. Καθοδηγηθείτε από στοιχεία. Στην απόφαση ως προς τι πρέπει να γίνει,
αντλείστε

πληροφορίες

από

την

εκτεταµένη

βάση

γνώσεων

των

αποτελεσµατικών πρακτικών. Πολλές δραστηριότητες που µπορεί να φαίνονται
καλές ως ιδέες, δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικές. Πολλές από αυτές τις
πληροφορίες είναι τώρα προσβάσιµες µέσω του διαδικτύου. Ως εναλλακτική
λύση αναζητείστε ειδικές συµβουλές αναφορικά µε το τι µπορεί να είναι
αποδοτικό. Σε αυτό το πλαίσιο καλό θα ήταν να εξετάσετε το ενδεχόµενο να
συµµετέχετε στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ για την Αστική Ασφάλεια στο Παρίσι, το
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οποίο αποβλέπει να υποστηρίζει τις κωµοπόλεις και τις πόλεις σε σχέση µε τις
προσπάθειες που καταβάλλουν για την τοπική ασφάλεια4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Θέλω τώρα να στρέψω την προσοχή µου στους τύπους δραστηριοτήτων
που µπορούν να είναι αποτελεσµατικές στην πρόληψη του εγκλήµατος και στη
µείωση της παρώθησης των ατόµων να εγκληµατούν. Όταν εξετάζεται το θέµα
της πρόληψης, οι περισσότεροι άνθρωποι θα σκεφθούν πρώτα τα µέτρα
περιστασιακής πρόληψης. Αυτά εµπεριέχουν µια ολόκληρη σειρά φυσικών
µέτρων ώστε να γίνει το έγκληµα δυσκολότερο, πιο ριψοκίνδυνο ή λιγότερο
ανταποδοτικό. Περιλαµβάνουν τη βελτίωση της ασφάλειας (καλύτερες
κλειδαριές), αυξανόµενη επιτήρηση (περίπολοι ή κάµερες), τον καλύτερο
σχεδιασµό (αφαίρεση «τυφλών» σηµείων), χρησιµοποίηση της τεχνολογία
(ΡΙΝ) κ.λπ. Και υπάρχει ένας πλούτος στοιχείων που δείχνει ότι τέτοια µέτρα
µπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά.
Αλλά υπάρχει και ένας αριθµός ενδογενών αδυναµιών που συνδέονται µε
τέτοιες δράσεις. Οι αποφασισµένοι εγκληµατίες θα επιδιώξουν να υπερνικήσουν
τα εµπόδια που µπαίνουν στον δρόµο τους ως προς τη µεγαλύτερη ασφάλεια στα
αυτοκίνητα, τις πιστωτικές κάρτες ή τα σπίτια. Ή θα στρέψουν την προσοχή
τους σε εναλλακτικούς στόχους, όπως οι κλοπές αυτοκίνητων, εάν η ασφάλεια
των σπιτιών βελτιωθεί. Επίσης σε µερικές κοινωνίες η περιστασιακή πρόληψη
του εγκλήµατος προστατεύει εκείνους που µπορούν να αντέξουν οικονοµικά να
πληρώσουν για την ασφάλειά τους, ενώ αυτοί που βρίσκονται σε µειονεκτικότερη
θέση παραµένουν οι πλέον ευάλωτοι και θυµατοποιηµένοι.
Η εναλλακτική λύση είναι να εστιάσουµε στους ανθρώπους µάλλον παρά
στις περιστάσεις, ώστε να µειωθεί η ροπή τους προς την παραβατικότητα. Η κοινή
λογική υποδεικνύει ότι µια τέτοια δράση θα είναι οικονοµικώς αποδοτικότερη
όταν κατευθύνεται σε εκείνα τα άτοµα που διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να
εµπλακούν σε σοβαρά προβλήµατα. Αλλά πώς εµείς µπορούµε να ξέρουµε ποιοι
είναι; Πολυάριθµες έρευνες έχουν προσδιορίσει τους σχετικούς παράγοντες
κινδύνου στους νέους. Περιλαµβάνουν ανεπαρκή γονικό ρόλο, σχολική

4

http://www.urbansecurity.org
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αποτυχία, κατάχρηση ουσιών, αποξένωση και ανεργία, καθώς και άλλα πολλά.
Ξέρουµε ότι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου έχουν µια σωρευτική επίδραση, έτσι
ώστε όσο περισσότερο ένα άτοµο βιώνει τέτοιες καταστάσεις, τόσο µεγαλύτερος
ο κίνδυνος εγκληµατικότητας.
Οι παρεµβάσεις για να αντιµετωπιστούν αυτοί οι παράγοντες κινδύνου
µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές στη µείωση της παραβατικότητας. Οι
παρεµβάσεις στους νέους προτού αρχίσουν να εκδηλώνουν παραβατικότητα
θα είναι λογικά αποτελεσµατικότερες από όσο δράσεις που αναλαµβάνονται
αφότου ένα άτοµο εµπλακεί σε παραβατική συµπεριφορά. Επιτρέψτε µου να
σας δώσω µερικά παραδείγµατα.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες το προσχολικό πρόγραµµα Ρerry (Perry Pre
School Ρroject)

επέδειξε ανάγλυφα

τη µακροπρόθεσµη

επίδραση

των

παρεµβάσεων σε µικρές ηλικίες. Αυτό το πρόγραµµα αφορούσε 123 παιδιά. Με
έτος έναρξης το 1962, 58 παιδιά, για τα οποία έγινε τυχαία επιλογή, από
οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα, έλαβαν υψηλής ποιότητας προσχολική
εκπαίδευση στις ηλικίες 3-4 ετών. Άλλη µία οµάδα 65 παιδιών δεν
συµπεριλήφθηκαν και δεν έλαβαν µέρος σε κάποιο πρόγραµµα. Σε µια
πρωτοποριακή ερευνητική µελέτη αυτά τα παιδιά παρακολουθήθηκαν για
σχεδόν 40 χρόνια και τα αποτελέσµατα, µέρος των οποίων φαίνεται στον
πίνακα που παραθέτουµε είναι εκπληκτικά.

Ηλικί

∆είκτης

Στο πρόγραµµα

α

5

Εκτός
προγράµµατος

ΙQ (∆είκτης Νοηµοσύνης)

67%

28%

Αποφοίτησε από το γυµνάσιο

65%

45%

27

Είχε δικό του σπίτι

27%

5%

27

Παίρνει κοινωνικό επίδοµα

59%

80%

90

16

Κερδίζει περισσότερα από $20k

40

60%

40%

36%

55%

ετησίως

Συνελήφθη

40

5 ή και

περισσότερες φορές

Σαφώς η πρόωρη επένδυση σε προσχολική εκπαίδευση υψηλής
ποιότητας έχει πολύ µακροπρόθεσµη επίδραση και πολλοί από τους δείκτες
µπορούν

να

συνδεθούν

µε

οικονοµικά

οφέλη.

Μια

αξιολόγηση του

προγράµµατος απέδειξε ότι για κάθε δολάριο που επενδύθηκε υπήρχε
οικονοµική απόδοση για το κοινό ταµείο της τάξης των $10, κατά κύριο λόγο ως
αποτέλεσµα µειωµένης εµπλοκής µε το δικαστικό σύστηµα5.
Στην Αγγλία, το Πρόγραµµα Ένταξης Νέων (Υουth Inclusion Ρrogramme)
είναι µια στοχοθετηµένη παρέµβαση για νέους 13-16 χρόνων που διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο να διαπράξουν σοβαρές παραβατικές πράξεις και λειτουργεί σε
72 αστικές γειτονιές. Περιλαµβάνει την προσφορά σε κάθε νέο άτοµο 5 ωρών
δραστηριότητας την εβδοµάδα, ώστε αυτό να καλύψει τις προσωπικές ανάγκες
του/ της σε µία προσπάθεια να µειωθούν οι παράγοντες κινδύνου. Τέτοιες
δραστηριότητες συνήθως περιλαµβάνουν ένα συνδυαστικό πρόγραµµα που
αποτελείται από:

•

Αµφισβήτηση

της

παραβατικής

συµπεριφοράς

είτε

µέσα

από

συζητήσεις, πρόσωπο µε πρόσωπο, είτε και µε οµαδική εργασία.
•

Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται µε προβλήµατα

συµπεριφοράς, όπως διαχείριση θυµού, ευαισθητοποίηση για τα θύµατα,
αντίδραση στις πιέσεις από άτοµα τις ίδιας παρέας, επίδραση του
ψευτοπαλικαρισµού, ναρκωτικά, σεξ, κ.λπ.
•

Ενδυνάµωση βασικών και δια βίου δεξιοτήτων, όπως η στοιχειώδης

παιδεία, η επικοινωνία, η αναζήτηση εργασίας, η προσωπική ασφάλεια.
•

Ανάπτυξη της προσωπικότητας και της αυτοπεποίθησης µέσω

αναρριχήσεων, αθλητισµού, οµαδικής εργασίας και ευκαιριών ανάδειξης
ηγετικών ικανοτήτων

5

http://www.high-scope.org.uk/PerryPrepProject/specialsummarycolor.pdf
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•

Ανάπαυλα και αναψυχή µέσω ποδοσφαίρου, µουσικής και άλλων

τεχνών και αθληµάτων.

Κατά τα πρώτα τρία έτη του, στα 72 προγράµµατα συµµετείχαν
περισσότεροι από 7.000 νέους. Στο τέλος της περιόδου αξιολόγησης (διάρκειας
τριών ετών), 85% βρίσκονταν στην εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση ή
την απασχόληση· υπήρξε µείωση κατά 65% των συλλήψεων και 68% µείωση στη
βαρύτητα των αδικηµάτων µεταξύ όσων διέπραξαν ξανά ένα αδίκηµα6.
Αυτές οι ιδιαίτερες παρεµβάσεις ήταν, φυσικά, κατάλληλες για τα εθνικά
πλαίσια στα οποία εφαρµόσθηκαν. Τούτο δεν σηµαίνει ότι είναι απαραίτητα
κατάλληλες για την Ελλάδα. Το σηµαντικό είναι η ίδια η ιδέα ότι οι τοπικοί φορείς
παροχής υπηρεσιών και οι τοπικές κοινότητες εργάζονται µαζί για την ανάπτυξη
της στοχοθετηµένης παρέµβασης που κατευθύνεται σε παράγοντες ικανούς να
επιφέρουν ουσιαστικές µειώσεις στην παραβατική συµπεριφορά.
Πώς µπορούν, λοιπόν, τα τοπικά συµβούλια, στην Ελλάδα, να
λειτουργήσουν, ώστε να γίνουν οι τοπικές τους κοινότητες ασφαλέστερες; Το
πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να εκτιµηθεί η φύση, το µέγεθος και η
αιτία του τοπικού προβλήµατος. Αυτό όχι µόνο είναι λογικό, αλλά συµβαδίζει µε
τις Οδηγίες των Ηνωµένων Εθνών 2002 σχετικά µε την πρόληψη του
εγκλήµατος7, σύµφωνα µε τις οποίες: «Οι στρατηγικές πρόληψης του
εγκλήµατος, οι πολιτικές, τα προγράµµατα και οι δράσεις θα πρέπει να βασίζονται
σε µια ευρεία πολυεπιστηµονική υποδοµή γνώσεων για τα προβλήµατα που
αφορούν το έγκληµα, τις πολλαπλές τους αιτίες και τις υποσχόµενες και
αποδεδειγµένες πρακτικές».
Σπάνια θα µπορούµε να αντιµετωπίσουµε ταυτόχρονα όλα τα
προβλήµατα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναπτύξουµε σχέδια δράσης για
περιορισµένο αριθµό προτεραιοτήτων, αντλώντας από την αυξανόµενη
δεξαµενή γνώσεων όσον αφορά τις αποτελεσµατικές δράσεις.

6

http://www.youth-justice-board.gov.uk/YouthJusticeBoard/Prevention/YIP/

7

http://www.crime-prevention-intl.org/io_old/english/features/pdf/UNCommission0254281e.doc
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•

Εάν η χρήση ναρκωτικών ουσιών στους νέους είναι προτεραιότητα, τότε η

έρευνα δείχνει ότι η απλή προειδοποίηση ότι «τα ναρκωτικά είναι βλαβερά»
είναι απίθανο να φέρει κάποιο αποτέλεσµα. Τους χρειάζεται η απόκτηση
δεξιοτήτων και τεχνικών που θα τους επιτρέψει να αντισταθούν στην πίεση της
χρήσης παράνοµων ουσιών.
•

Εάν η βία στον δρόµο είναι το πρόβληµα, ίσως συνδεδεµένη µε µπαρ και

κλαµπ, η δράση µπορεί να κατευθύνεται στην καλύτερη εκπαίδευση του
προσωπικού ως προς το να εκτονώνουν τις εντάσεις µέσα στο κτίριο και να
διαχειρίζονται καλύτερα τη ροή των θαµώνων και την πρόσβαση σε µέσα
µαζικής µεταφοράς εκτός του κτιρίου.
• Εάν το πρόβληµα είναι η νεανική παραβατικότητα ή άλλες προβληµατικές
συµπεριφορές, µπορεί να αναζητηθεί λύση σ' ένα συµβουλευτικό πρόγραµµα,
µέσω του οποίου ένα νεαρό άτοµο θα τίθεται υπό την εποπτεία ενός ενήλικου
συµβούλου, ο οποίος θα µπορεί να του παρέχει συµβουλές, υποστήριξη και
καθοδήγηση.
•

Εάν οι διαρρήξεις κατοικιών είναι προτεραιότητα, η λύση µπορεί να

αφορά την ενθάρρυνση των γειτόνων να είναι πιο συνειδητοποιηµένοι σε
θέµατα ασφάλειας, ή την αύξηση των αστυνοµικών περιπολιών, ή την
προσέγγιση των δραστών [για να κατανοηθεί καλύτερα το πρόβληµα τους] ή τη
βελτίωση της ασφάλειας στις οικίες των θυµάτων.

Συχνά µια γκάµα από πιθανές δράσεις θα είναι εύκολα προσδιορίσιµη.
Μερικές θα απαιτούν επιπλέον πόρους, αλλά πολλά µπορούν να επιτευχθούν
µε ελάχιστη επιπλέον επένδυση ή χρησιµοποιώντας τους ήδη υπάρχοντες
πόρους µε διαφορετικό τρόπο.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

Τώρα θα ήθελα να προσεγγίσω το θέµα των χρηµατικών πόρων. Είναι
δύσκολο για τα Συµβούλια ή τις κοινότητες να είναι αποτελεσµατικά χωρίς
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πρόσβαση,

ή επιρροή, επάνω σε πόρους για ανάπτυξη και κατάστρωση

σχεδίων. Στις χώρες µε χαµηλά ποσοστά εγκλήµατος, µικρούς δήµους και
ανταγωνιστικές προτεραιότητες, όπως η Ελλάδα, η εξασφάλιση κεφαλαίων και
ανθρώπων που θα κάνουν τη δουλειά, είναι αναπόφευκτα προβληµατική. Σε
πολλές χώρες ένα πρώτο στάδιο υπήρξε για τους δήµους να οριστεί µέρος
µιας υπάρχουσας θέσης για την πρόληψη εγκλήµατος ή για την αστυνοµία η
απόσπαση ενός αστυνοµικού γι’ αυτόν τον ρόλο, ίσως τοποθετώντας τον στα
δηµοτικά γραφεία. Τέτοιοι συντονιστές ή διαχειριστές πρόληψης του
εγκλήµατος µπορούν σηµαντικά να βελτιώσουν τη δυνατότητα µιας περιοχής,
για προώθηση του προγράµµατος εργασίας της.

Τα προγράµµατα φυσικά απαιτούν επίσης πόρους. ∆εν έχω καµία
γνώση ως προς το τι είναι διαθέσιµο στην Ελλάδα, αλλά υποψιάζοµαι ότι αυτό
δεν θα είναι αρκετό! ∆υστυχώς, οι ευκαιρίες για χρηµατοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης περιορισµένες αλλά υπάρχουν µερικές
δυνατότητες. Το πρόγραµµα DΑΡΗΝΕ II υποστηρίζει τους φορείς που
προλαµβάνουν ή αντιµετωπίζουν τη βία ενάντια στα παιδιά, τους νέους και τις
γυναίκες και που προστατεύουν τα θύµατα και τις ευάλωτες οµάδες8. Έχει ένα
συνολικό προϋπολογισµό 10 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως για κάποια επόµενα
έτη. Οι αιτήσεις για τα προγράµµατα αυτά, που εµπλέκουν τουλάχιστον δύο
κράτη µέλη κατατίθενται τον Νοέµβριο και τον Μάρτιο.

Ένα δεύτερο πρόγραµµα χρηµατοδότησης είναι το AGIS9, που
υποστηρίζει προτάσεις µε συµµετοχή περισσότερων κρατών σε θέµατα:

•

δικαστικής συνεργασίας σε γενικά και ποινικά ζητήµατα

8

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm

9

http://europa.eu.int/comm./justice_home/funding/agis/funding_agis_en.htm
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•

συνεργασία µεταξύ φορέων που ασχολούνται µε την πρόληψη του

εγκλήµατος

•

συνεργασία για την επίτευξη αποτελεσµατικής προστασίας στα

συµφέροντα των θυµάτων.

Οι προς επιλογή δράσεις περιλαµβάνουν σχεδιασµούς µαθητείας και
απαλλαγών,

σπουδές και

έρευνα,

διάδοση των αποτελεσµάτων που

επιτυγχάνονται, εγκαθίδρυση δικτύων, συνέδρια και σεµινάρια. Ωστόσο, η
περίοδος συµµετοχών γι’ αυτό το έτος έχει κλείσει και ήδη πρόκειται να γίνει µια
επανεκτίµηση του προγράµµατος προτού διανεµηθούν άλλες επιχορηγήσεις.
Ενώ η χρηµατοδότηση προγραµµάτων είναι αναµφισβήτητα επιθυµητή,
δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι πολλά µπορούν να επιτευχθούν χωρίς αυτήν. Αντί
να εστιάσουµε µόνο στα προγράµµατα πρόληψης του εγκλήµατος, τα
συµβούλια πρέπει επίσης να εξετάσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι βασικές
υπηρεσίες παρέχονται και τον τρόπο µε τον οποίο οι υπάρχοντες πόροι
χρησιµοποιούνται. Σε µια γειτονιά στην Αγγλία ένα σχολείο αποτελούσε
αντικείµενο σοβαρών βανδαλισµών κάθε έτος κατά τη

διάρκεια των

καλοκαιρινών διακοπών, όταν έκλειναν τις εγκαταστάσεις. Αξιόλογα ποσά
ξοδεύονταν στις επισκευές, ειδικά για σπασµένα παράθυρα. Η τοπική
συνεργασία πρόληψης του εγκλήµατος διαπραγµατεύτηκε το άνοιγµα της
σχολικής πισίνας κατά το καλοκαίρι. Το κόστος των επισκευών το
προηγούµενο έτος ήταν £22,000. Η λειτουργία της πισίνας κόστισε £3000,
αλλά το κόστος των επισκευών µειώθηκε σχεδόν στο µηδέν.
Πολλά περισσότερα χρήµατα ξοδεύονται σε βασικές τοπικές υπηρεσίες
που µπορούν να εξασφαλιστούν µέσω προγραµµάτων και ο δε τρόπος µε τον
οποίο οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται µπορεί να αποτελέσει πολύ µεγαλύτερη
συµβολή στην πρόληψη. Ο τρόπος µε τον οποίο η εκπαίδευση γίνεται στα
σχολεία, ο τρόπος µε τον οποίο οι γονείς υποστηρίζονται για να µεγαλώσουν
µικρά παιδιά, ο τρόπος µε τον οποίο τα νέα κτίρια και οι γειτονιές σχεδιάζονται,
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η δυνατότητα πρόσβασης σε υγειονοµικές υπηρεσίες από τις εθνικές
µειονότητες, όλα αυτά θα µπορούσαν ενδεχοµένως να ασκήσουν σηµαντική
επίδραση

στο

έγκληµα.

Στην

προσπάθεια

για

χρηµατοδότηση

των

προγραµµάτων δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι το κέρδος που έχουµε
εξασφαλίζοντας ότι οι τοπικές υπηρεσίες παρέχονται κατά τρόπο ώστε να
συµβάλλουν στην πρόληψη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στην προσέγγιση µου, έδωσα έµφαση στην κρίσιµη συµβολή που µπορεί να γίνει
από τους τοπικούς φορείς για τη δηµιουργία ασφαλέστερων κοινοτήτων. Οι
φορείς αυτοί απαρτίζονται από εκπροσώπους των δηµοσίων υπηρεσιών, του
ιδιωτικού τοµέα και µεµονωµένων πολιτών. Το έργο τους δεν είναι εύκολο,
αλλά υπάρχουν πολλά που µπορούµε να µάθουµε από την εµπειρία και τα
ερευνητικά στοιχεία για τους τρόπους αποτελεσµατικής εργασίας και για τους
τύπους δραστηριοτήτων που υπόσχονται κάποια επιτυχία. Ελπίζω ότι αυτά που
είπα ήταν ενδιαφέροντα και ότι θα είστε σε θέση να κρατήσετε την Ελλάδα ως
µία από τις ασφαλέστερες χώρες στην Ευρώπη.
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Λάµπρος Μίχος

∆ήµαρχος Αγίας Βαρβάρας
Μέλος ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.
Προέδρος Κοινωνικής Επιτροπής Κ.Ε.∆.Κ.Ε.

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Συµβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας.
Το Παράδειγµα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας

Θα δανεισθώ µερικές εύστοχες εισαγωγικές παρατηρήσεις από εισήγηση
του φίλου καθηγητή κ. Κουράκη µε θέµα: Νεανική Παραβατικότητα και Τοπικά
Συµβούλια Παραβατικότητας .
«Η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση διεξάγουν κατά τα τελευταία
χρόνια ένα συνεχή αγώνα για να αντιµετωπίσουν τα κοινωνικά αίτια της
εγκληµατικότητας ( ανεργία, φτώχεια, χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, χρήση
ουσιών κ.λπ. ) για να εµπεδώσουν µε τον τρόπο αυτό το αίσθηµα ασφάλειας
των πολιτών.
Όµως αυτή η προσπάθεια από µόνη της, όσο αξιόλογη και αν είναι, δεν
φθάνει. Πρέπει ο πολίτης της τοπικής κοινωνίας να βοηθήσει και ο ίδιος ενεργά,
µε τις δικές του δυνάµεις, ώστε οι κίνδυνοι από την καθηµερινή ιδίως
παραβατικότητα να περιορισθούν στο ελάχιστο δυνατό.
Ακριβώς στη µείωση της καθηµερινής παραβατικότητας, µέσα από
προσπάθειες των ίδιων των ενεργών πολιτών, στοχεύουν και οι προσπάθειες
µας για τη συγκρότηση των Συµβουλίων Παραβατικότητας. Σ' αυτό τον καµβά
θα προσπαθήσω να υφάνω τις δικές µου σκέψεις, τις δικές µου εκδοχές για το
αν η φτώχεια παράγει εγκληµατικότητα, πως αντιµετωπίζονται τα κοινωνικά
αυτά αίτια, ποια είναι η ευθύνη και το χρέος του Κράτους και της Κοινωνίας,
ποιος ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και τι µπορεί να εισφέρει η σύσταση
των Συµβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας.
Έχουµε λοιπόν τους φτωχούς, τους άνεργους, τους αναλφάβητους,
τους εξαρτηµένους, τους µετανάστες, όλες δηλαδή αυτές τις κατηγορίες και τα
άτοµα που βρίσκονται στο περιθώριο, στον κοινωνικό αποκλεισµό ή στον
προθάλαµο του . Ανθρώπους µε µειωµένα δικαιώµατα αφού δεν έχουν τη
δυνατότητα απολαβής δηµόσιων αγαθών, στα οποία η ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και η ιδιότητα του πολίτη επιβάλλουν την ελεύθερη πρόσβαση.
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Και ανθρώπους µε αδυναµία άσκησης κοινωνικών δικαιωµάτων, χαµηλή
αυτοεκτίµηση και αναξιοπρεπή διαβίωση λόγω των ισχνών σχέσεων µε τους
µηχανισµούς παραγωγής και διανοµής των πόρων.
Κι έτσι αντί να απλώνεται δίχτυ προστασίας σιγά - σιγά υψώνονται τείχη
αποκλεισµού µε αποτέλεσµα ο κόσµος των φτωχών και των περιθωριακών να
αναγκάζεται να ζει έξω από το δίκαιο και τη δηµοκρατία και πολλές φορές να
αναζητεί τρόπους επιβίωσης στην παραβατικότητα και τη βία, διότι η
συνειδητοποίηση των πολλαπλών αποστερήσεων τον οδηγεί σε έναν αµυντικό
ατοµικισµό και θολώνει τη σχέση του µε την κοινωνία.
Χάνεται πια η πίστη σε κοινές αξίες, η έλλειψη εµπιστοσύνης στους
θεσµούς, απελευθερώνει το φτωχό και αποκλεισµένο από το κοινωνικό
συµβόλαιο, τον περιθωριοποιεί και τον καθιστά τελικώς εχθρό της κοινωνίας. ∆εν
έχουµε πλέον µαζί τους κοινές αντιλήψεις για τον άνθρωπο και τον κόσµο ούτε
τρέφουµε ο ένας για τον άλλο αισθήµατα φιλαλληλίας κι έτσι ο φτωχός και
αποκλεισµένος αισθάνεται νοµιµοποιηµένος και εξ αρχής δικαιολογηµένος στην
απόρριψη των λειτουργιών και αξιών της κοινωνίας.
Κι έτσι το προσωπικό αίσθηµα δικαίου σε σχέση µε τη « δικαιοσύνη »
στη διανοµή των αγαθών οδηγεί σε αµφισβήτηση των κατεστηµένων αξιών.
Γι αυτό για πολλούς η απώλεια ελπίδων για το µέλλον είναι γενεσιουργοί λόγοι
της εγκληµατικότητας και της βίας.
Αυτό δηλ. που πρέπει να µείνει ως συµπέρασµα είναι ότι η φτώχεια και η
ανεργία ∆ΕΝ συνδέονται µεν ευθέως µε την εγκληµατικότητα αλλά αλλάζουν τις
σχέσεις του ανθρώπου µε τον κόσµο και την κοινωνία,

Ο φτωχός δηλ. δεν είναι ένας άνθρωπος µε λιγότερα λεφτά, αλλά ένας
άλλος άνθρωπος.
Όλα αυτά τα φαινόµενα που είναι ιδιαίτερα έντονα στις µέρες µας
δηµιουργούν κοινωνικά ρήγµατα και οδηγούν σε κρίση τη σύγχρονη δηµοκρατία
και τους θεσµούς της και σε µεγάλη ανασφάλεια τις τοπικές κοινωνίες. ∆ιότι όταν
λέµε ότι κάποιος βρίσκεται στο περιθώριο, δεν εννοούµε ως περιθώριο µια
γεωγραφική έννοια αλλά ότι κάποιος βρίσκεται έξω από τους θεσµούς και τη
δηµοκρατία.

Υπάρχουν

όµως

συντεταγµένες

εφαρµόσιµες

κοινωνικές

πολιτικές αξιόπιστες και αποτελεσµατικές; Ο Συνήγορος του Πολίτη λέει πως όχι
και εξηγεί τους λόγους!
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Θέλουµε

όµως

περισσότερη

κοινωνική

πολιτική,

σύγχρονο κοινωνικό κράτος που οι βασικοί πυλώνες

ή

ένα

του θα ήταν ο

συνδυασµός της καθολικότητας της κοινωνικής ιδιότητας των πολιτών και της
πλήρους δηµοκρατίας;
Στη φετινή έκθεση του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ
αναφέρεται πως έχουµε κοινωνική πολιτική χωρίς κοινωνικό κράτος και εξηγεί:

Ο κατακερµατισµός των παρεµβάσεων της κοινωνικής πολιτικής, που
αντανακλά ειδικές και ιστορικά καθορισµένες µορφές πελατειακών δικτύων,
απέτρεψε, και συνεχίζει να αποτρέπει, τη συγκρότηση ενός κοινωνικού κράτους
µε την έννοια ενός συνεκτικού και ρητού επαναπροσδιορισµού του ρόλου του
κράτους στο σύστηµα παραγωγής και διανοµής κοινωνικής πρόνοιας και
ευηµερίας, όπως τουλάχιστον έγινε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Ένα από τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι ότι τα
κριτήρια πρόσβασης στις κοινωνικές παροχές έχουν πολύ µικρή σχέση µε την
κατοχύρωση της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη και συνδέονται στενά µε άλλες
κατηγοριοποιήσεις στις οποίες εντάσσονται τα επιµέρους άτοµα, µε αποτέλεσµα
τη δηµιουργία « νησίδων προνοµίων µέσα σε πελάγη ανεπάρκειας».
Εν τέλει αυτό που πρέπει να γίνει συνείδηση στους πολίτες και τους
πολιτικούς, συνείδηση της όλης κοινωνίας. Είναι πως:

Το δηµοκρατικό περιεχόµενο του κοινωνικού κράτους αφορά στη
διαβεβαίωση ότι τα πολιτικά δικαιώµατα αποκτούν δηµοκρατικό νόηµα µόνο αν
συµπληρώνονται από κοινωνικά δικαιώµατα.
Και κατά την επιεικέστερη όµως εκδοχή που υποστηρίζεται από κάποιους ότι
δηλ. υπάρχει κοινωνικό κράτος, το κοινωνικό κράτος βρίσκεται σε κρίση και
επιβάλλεται επιτακτικά και άµεσα η ανασυγκρότηση του, υπό δύο όµως
λειτουργικούς και οργανωτικούς όρους:
1. ότι θα πέσει το βάρος στην κοινωνική πρόληψη και
2. θα ανατεθεί η εφαρµογή των πολιτικών στη τοπική αυτοδιοίκηση.
Και τούτο διότι µόνη η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει δυνατότητα
αυθεντικής

προσαρµογής

δηλ.

έχει

δυνατότητα

εξατοµικευµένης

παρέµβασης και έχει δυνατότητα δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και µπορεί να
ευαισθητοποιεί την κοινωνία και να αξιοποιεί τις κοινωνικές δυναµικές και
διότι έχει αποδείξει ότι µπορεί περισσότερο από κάθε άλλο φορέα να
εφαρµόσει τέτοιες πολιτικές µε ισορροπία, ποιότητα και αποτελεσµατικότητα.
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Είναι επίσης κρίσιµος και σηµαντικός ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στο να εξασφαλίσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις
ένταξης ευπαθών, ευάλωτων οµάδων µε σαφήνεια και υψηλή πιστότητα. Να
σχεδιασθούν πολιτικές και να εγκαθιδρυθούν υπηρεσίες και δοµές, όπως
π.χ. στην εκπαίδευση.
Ο νέος πρέπει να µπει στο σχολείο, να ΜΕΙΝΕΙ και να ΜΟΡΦΩΘΕΙ.
∆εν έχει νόηµα µόνο να µπει! Πρέπει να µείνει και να βγει ως ελεύθερη και
ολοκληρωµένη προσωπικότητα.
Κι εδώ υπάρχουν τα προγράµµατα προετοιµασίας γονέων και
µαθητών, πρόληψης σχολικής διαρροής και πρόωρης διακοπής της
σχολικής φοίτησης.
Ύστερα πρέπει να πάει ο µαθητής στο σχολείο υγιής, µε ασφάλεια και
µε υλικά και ψυχικά αποθέµατα και µε εξασφάλιση ότι οι σπουδές του τού
δίνουνε εφόδια για τη ζωή και ευκαιρίες για απασχόληση.
Και σχολείο δεν είναι µόνο τα κτίρια και οι δάσκαλοι. Είναι το
περιβάλλον, η ψυχοκοινωνική στήριξη, η εξωσχολική ζωή, η δηµιουργική
απασχόληση και άλλες υποστηρικτικές δοµές ( Σχολή Γονέων, Κέντρα
πρόληψης και αγωγής υγείας, σχολικοί φύλακες κ.α. )
Επίσης όλα τα παιδιά δε βιώνουν την επιτυχία µόνο µέσα από τις
υψηλές σχολικές επιδόσεις, µπορούν να τη βιώσουν µέσα από τη τέχνη, τον
πολιτισµό, τον αθλητισµό !
∆ρόµους που κρατάει ανοιχτή εδώ και χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση µε τα
Ωδεία, Σχολές Χορού, θεάτρου, Εικαστικών, Αθλητικά Προγράµµατα κ.α.
Αναφέρθηκα µόνο σε προγράµµατα που συνδέονται µε την
εκπαίδευση και επειδή πρόκειται για αλυσίδα είναι προφανές πως ένας
κρίκος (π.χ. εκπαίδευση) επηρεάζει τον άλλον (π.χ. απασχόληση), µε
αποτέλεσµα η εισοδηµατική στάθµη να προσδιορίζει τη µορφωτική στάθµη
και αντίστροφα και όλα τούτα να έχουν επιπτώσεις στον κοινωνικό
περιβάλλον, στην οικογένεια κ.α.
Για τους µετανάστες πρωτεύει

η διερεύνηση των παραγόντων

εκείνων
που δηµιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού, δηλαδή από τη µία οι
µαθησιακές

δυσκολίες (γνώση της γλώσσας, κατανόηση της κουλτούρας)

και από την άλλη ο βαθµός αποδοχής από την ελληνική κοινωνία, που υπαγορεύει
πολιτικές για την καταπολέµηση του ρατσισµού ειδικά στους
µας

ενδιαφέρουν

η

οργάνωση

µαθητές.

∆ηλαδή

της κοινωνίας υποδοχής και η

ενθάρρυνση των µαθητών να συνεχίσουν το σχολείο!
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Η ανάπτυξη του ρατσισµού σε µία κοινωνία µπορεί να οφείλεται σε
ιστορικούς λόγους, να οφείλεται σε κάποια χαρακτηριστικά της αλλά και στην
πιθανή έλλειψη ατοµικού και συλλογικού αισθήµατος ασφάλειας. Ισχυρές
όµως, όσο κι αν φαίνεται περίεργο είναι οι πολυπολιτισµικές κοινωνίες, αυτές
που κουράσθηκαν και δοκιµάσθηκαν αλλά σφυρηλάτησαν ισχυρούς
κοινωνικούς δεσµούς, που εξασφαλίζουν υψηλό βαθµό κοινωνικής συνοχής.
Αυτή η κοινωνία αισθάνεται ότι είναι σε θέση να διαχειριστεί και να λύσει και τα
όποια τυχόν προβλήµατα θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν οι µετανάστες.

Πολιτιστικές δράσεις- Κέντρα Πληροφόρησης- Συµβούλια Νέων

Αυτή είναι η απάντηση της Αυτοδιοίκησης στα επίκαιρα προβλήµατα
διότι πρέπει να αναπτύσσονται πολιτικές βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
πολιτών, αντιµετώπισης των καίριων προβληµάτων των νέων και ενίσχυσης
της δηµιουργικότητας, της πρωτοβουλιακής δράσης και συµµετοχής τους σε
κέντρα λήψης αποφάσεων που τους αφορούν.
Η ενηµέρωση πρέπει να προσαρµόζεται στα χαρακτηριστικά κάθε
οµάδας στόχου και να συνοδεύεται µε ψυχο-κοινωνική υποστήριξη των
νέων, ώστε να αποκτήσουν αυτοεκτίµηση και να υιοθετήσουν υγιείς στάσεις
ζωής και δράσης.
Η δηµιουργία κοινωνικών δικτύων και οµάδων αυτοπροστασίας των
νέων είναι αναγκαία για τη διάχυση της γνώσης και την αποτελεσµατικότητα
των δράσεων.
Εδώ το Συµβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας µε τις νέες
βελτιωµένες συνθήκες σύστασης και λειτουργίας του µπορεί, όχι µεµονωυένα,
σε αρµονική συνεργασία µε µια οργανωµένη κοινωνική υπηρεσία δικτυωµένο
σε £να πλέγµα υπηρεσιών που µπορεί να το εµπνέει και να το αξιοποιεί, να
παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην εξασθένιση των αιτίων που προκαλούν
αντικοινωνικότητα και παραβατικότητα.
Όχι για λόγους χαριστικούς, εξόφλησης χρέους, παραχώρησης ή
φιλανθρωπίας,

τάξεως

ή

ασφαλείας

αλλά

για

λόγους

ισορροπίας,

συναίνεσης και συλλειτουργίας που είναι τα συνεκτικά στοιχεία µιας κοινωνίας
που προχωράει στο µέλλον.
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Ζυγούρης Νικόλαος

Ψυχολόγος- Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ,
Εκπρόσωπος ∆ήµου Αθηναίων,
Μέλος Κ.Ε.∆.Κ.Ε.

Τοπικά

Συµβούλια

Πρόληψης

Παραβατικότητας

στα

επτά

∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Αθηναίων: Καλές Πρακτικές Στελέχωσης
και Ανάληψης ∆ράσεων

Στο ∆ήµο Αθηναίων έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί επτά Τοπικά
Συµβούλια

Πρόληψης

Παραβατικότητας

τα

οποία λειτουργούν

από το Σεπτέµβριο του 2005 στα επτά επιµέρους ∆ιαµερίσµατα.
Θεωρούµε

είναι

η

καταλληλότερη

στιγµή

προκειµένου

να

σας

ενηµερώσουµε για τις δραστηριότητες που έχουν πραγµατοποιηθεί και
ταυτόχρονα να σας κοινοποιήσουµε κάποιες από τις εµπειρίες µας όσον
αφορά τόσο τη λειτουργία τους όσο και τον τρόπο λήψης των
αποφάσεων για δράσεις.
Αρχικά, λοιπόν, κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε το γεγονός ότι τα
επτά ΤΟΣΠΠΑ στελεχώνονται από κοινοτικούς επιστήµονες, εκπροσώπους
Συλλόγων κατοίκων περιοχών, ειδικευµένους γιατρούς, δικηγόρους,
πρώην αστυνοµικούς, καθηγητές σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
και εκλεγµένους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Η αναφορά στο
στελεχιακό δυναµικό των εθελοντών που µετέχουν στα συµβούλια
γίνεται προκειµένου να γίνει κατανοητός ο ευρύτερος προγραµµατισµός
και προσανατολισµός µας αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας των
συµβουλίων. Εξάλλου, προκειµένου να λειτουργήσουν τα συγκεκριµένα
συµβούλια κρίνεται

σκόπιµο να µετέχουν

σε αυτά γνωστά και

καταξιωµένα στην τοπική κοινωνία ονόµατα που εµπνέουν εµπιστοσύνη
στους κατοίκους. Γι' αυτό και προχωρήσαµε στην δηµιουργία
Τοπικών Συµβουλίων ανά δηµοτικό διαµέρισµα, πρακτική που
συστήνουµε και στους υπόλοιπους µεγάλους ∆ήµους της Ελλάδας.
Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το γεγονός ότι στα
συγκεκριµένα Συµβούλια µετέχουν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων
που έχουν εκλεγεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ωστόσο, έχει γίνει από όλους
28

κατανοητό το γεγονός ότι ο όρος «συµβούλια» χρησιµοποιείται ως τυπικός
προσδιορισµός τους, αλλά στην πραγµατικότητα αποτελούν οµάδες που
ως στόχο τους έχουν την πρόληψη κοινωνικών προβληµάτων που
καταγράφονται στην γειτονιά. Αξίζει να αναφέρουµε το γεγονός ότι οι
περισσότερες αποφάσεις τους έχουν ληφθεί οµόφωνα.
Ακόµα, εξέχουσα θέση καταλαµβάνουν οι συνεδριάσεις των
συµβουλίων που ως στόχο τους έχουν την ενηµέρωση αναφορικά µε τις
αρµοδιότητες,

τους

στόχους

και

γενικότερες

πληροφορίες

που

θεωρήθηκαν σηµαντικές προκειµένου αφενός να ενηµερωθούν τα µέλη
για τη νέα αυτή αποκεντρωµένη δοµή αντιπαραβατικής πολιτικής και
αφετέρου να ενηµερωθεί έγκυρα και η τοπική κοινωνία για τον τρόπο
λειτουργίας των οµάδων αυτών που µπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί.
Βέβαια, οφείλουµε να αναφέρουµε το γεγονός ότι σηµαντικό ρόλο στην
αποφυγή παρεξηγήσεων διαδραµάτισε και ο τρόπος λήψης της απόφασης
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καθώς επίσης και η ενηµέρωση της
∆ηµάρχου Αθηναίων που έγινε τόσο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όσο και
στους Προέδρους και τα µέλη των Τοπικών Συµβουλίων.
Πέρα, όµως, από τη συγκρότηση και την ενηµέρωση των µελών σε
κεντρικό επίπεδο τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας
ανέπτυξαν συνεργασία µε τα µέλη της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που
βρίσκονται στα επτά διαµερίσµατα για τα προβλήµατα παραβατικότητας
που αντιµετωπίζουν οι ∆ηµοτικοί Αστυνοµικοί στην καθηµερινή άσκηση
των καθηκόντων τους. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε το γεγονός
ότι

οι

Προϊστάµενοι

της

∆ηµοτικής

Αστυνοµίας,

ήταν

ιδιαίτερα

ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα Τοπικής Παραβατικότητας και ήδη έχουν
λάβει αποφάσεις στήριξης του έργου µας, εκτελώντας πεζές περιπολίες
γύρω από τα σχολεία και τις πλατείες όπου έχουµε εντοπίσει σηµαντικά
προβλήµατα.
Η αναφορά µας δεν θα ήταν ολοκληρωµένη αν δεν εστιάζαµε στο
γεγονός ότι τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας έλαβαν
αντικειµενική ενηµέρωση και από τα Τοπικά Αστυνοµικά Τµήµατα σε
κεντρικό επίπεδο µε σκοπό να καταγράψουν τα προβλήµατα της
περιοχής.
Απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των Συµβουλίων
κρίνεται η συνεργασία τους µε την κοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου
Αθηναίων. Πέρα από την ενηµέρωση και για τα προγράµµατα που αυτή
τη στιγµή εκπονούνται, µε στόχο την ενηµέρωση των κατοίκων που
µπορούν να ωφεληθούν σηµαντική κρίνεται και η έγκυρη παραποµπή
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τους σε κάποιο από αυτά. Άλλωστε, στόχος µας είναι η αποφυγή
αντιπαραβατικής συµπεριφοράς µέσω της έγκαιρης πρόληψης της.
Επίσης, η καταγραφή των προβληµάτων παραβατικότητας συµβάλει στο
σχεδιασµό της κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου και ταυτόχρονα παρέχει
ανατροφοδότηση για τα προγράµµατα που ήδη πραγµατοποιούνται.
Η παρουσίαση µας δεν θα ήταν ολοκληρωµένη αν δεν αναφέραµε
ότι τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας οφείλουν να
έρχονται σε επαφή µε πολιτιστικούς συλλόγους, οργανωµένες οµάδες
κατοίκων, συλλόγους γονέων και κηδεµόνων που δραστηριοποιούνται
στην τοπική κοινωνία - περιοχή ευθύνης τους- προκειµένου να γίνει µια
εµπεριστατωµένη καταγραφή των προβληµάτων παραβατικότητας µε
σκοπό να καταστεί εφικτή η αντικειµενική αξιολόγηση

τους και να

αναληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες - δράσεις που θα ενδιαφέρουν
και θα ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία.
Τέλος, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τις πρωτοβουλίες που
σκοπεύουµε να αναλάβουµε σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, δράσεις που
ως στόχο τους έχουν τόσο την πρόληψη όσο και την ευαισθητοποίηση
των κατοίκων. Έχουν ήδη προγραµµατιστεί δράσεις για την ενηµέρωση
των µαθητών σε θέµατα χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών. Επίσης, έχουν
ήδη συγκροτηθεί εθελοντικές οµάδες επιστηµόνων εξειδικευµένων σε
θέµατα µαθησιακών δυσκολιών και ψυχοπαθολογικών προβληµάτων
παιδιών που θα αναλάβουν τη διεξαγωγή σεµιναρίων ευαισθητοποίησης
των καθηγητών και των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων προκειµένου
να προβλεφθούν πιθανά προβλήµατα που αγγίζουν τα όρια της παιδικής
και εφηβικής παραβατικότητας. Ακόµα, έχουν ήδη σχεδιαστεί δράσεις
ενσωµάτωσης και κοινωνικοποίησης οµάδων µεταναστών µε στόχο να
καταστεί εφικτή η ανταλλαγή πολιτισµικών στοιχείων µεταξύ ατόµων
διαφορετικών εθνοτήτων και η προβολή των οµοιοτήτων µεταξύ
αλλοεθνών. Τέλος, πέρα από τους µετανάστες στόχος µας είναι η
ευαισθητοποίηση των κατοίκων για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
γενικότερα οµάδες ατόµων που δυσκολεύονται να ενταχθούν οµαλά στον
κοινωνικό ιστό.
Συνεπώς, γίνεται εύκολα κατανοητό το γεγονός ότι τα επτά Τοπικά
Συµβούλια

Πρόληψης

Παραβατικότητας

του

∆ήµου

Αθηναίων,

δραστηριοποιούνται µε σκοπό να καταγράψουν αντικειµενικά την τοπική
παραβατικότητα µε όλες τις ιδιοµορφίες που αντιµετωπίζει κάθε γειτονιά
της Αθήνας. Ταυτόχρονα, όµως, µε τα στατιστικά δεδοµένα που ήδη
έχουν

επεξεργαστεί

σε

πρώτο

επίπεδο,

σχεδιάζουν

δράσεις
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αντιπαραβατικής πολιτικής σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων
τους, έχοντας ως σταθερό προσανατολιστικό άξονα την κοινωνική πρόληψή
της και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων στα προβλήµατα των
λεγόµενων ευπαθών οµάδων.
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Θεόδωρος Αθανάσαρος

Πρόεδρος ∆ηµοτικής Εταιρείας
Επαγγελµατικής Κατάρτισης & Μελετών

Τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας στη Θεσσαλονίκη

Σχετικά µε τη δραστηριότητα του Σ,Π,Π. του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, έχω να σας
αναφέρω τα εξής;
Η σηµερινή δηµοτική αρχή αποδίδει εξαιρετική σηµασία, στα θέµατα της αντιµετώπισης
της εγκληµατικότητας και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και µε ιδιαίτερη επιµέλεια φροντίζει
αφ' ενός µεν για την εξασφάλιση και εδραίωση του αισθήµατος ασφαλείας των συµπολιτών µας
και αφ' ετέρου την πιθανή εξακρίβωση των λόγων και των αιτιών πρόκλησης της
µικροπαραβατικότητας που πολλές φορές οδηγούν σε εγκληµατικές συµπεριφορές,
Με εισηγήσεις του Σ,Π.Π. στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆,θ, συνδράµαµε και
συνδράµουµε στην εξάλειψη ή τη σηµαντική µείωση εκείνων των φαινοµένων ττου είναι εστίες
πρόκλησης παραβατικών συµπεριφορών.
Γι' αυτό µε γοργούς ρυθµούς ενισχύθηκε ο φωτισµός σ όλους τους
δρόµους της περιοχής ευθύνης µας, όπως αρχικά µε τον διπλασιασµό του
φωτισµού σε περιοχές του Β'∆ηµ. ∆ιαµερίσµατος και µετέπειτα και στα υπόλοιπα
∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα, Αναµορφώσαµε πλατείες και πάρκα µε νέα φωτιστικά ή
ενισχυµένο φωτισµό, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δίνουµε στις παιδικές χαρές, το
προαύλια των σχολείων, εκκλησιών και τους ακάλυπτους χώρους γύρω από αυτά,
τους αρχαιολογικούς χώρους και τις ερηµικές περιοχές, απ' όπου προσπαθούµε
εµµέσως να αποµακρύνουµε οµάδες ανθρώπων που στη πλειοψηφία τους
αποτελούν τταραβατικά στοιχεία µικροµεσαίας εγκληµατικότητας καθώς και
εµπόρους και χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
∆εν είναι τυχαίο, ότι ήδη υπάρχουν περιοχές στο ∆ήµο µας που
αναβαθµίσθηκαν και ταυτόχρονα δηµιουργήθηκε το αίσθηµα ασφάλειας στους
κατοίκους των περιοχών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρω τις οδούς Γιαννιτσών και
Αναγεννήσεως, τη δύσκολη περιοχή των Λαδάδικων, τη Πλατεία Αρχαίας Αγοράς ( π.
∆ικαστηρίων ), τη Πλατεία Ναυαρίνου, το πεζόδροµο της Ικτίνου, τη οδό Ιπποδροµίου, τα
πάρκα της Νέας Παραλίας και Νέας Ελβετίας, την αλάνα της Τούµπας και πολλά άλλα
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σηµεία όπου παρατηρούνταν συγκεντρώσεις αλλοδαπών και υπόπτων ατόµων , τις
νυκτερινές ως επί το πλείστον ώρες,
Σ' αυτό βέβαια συντελεί και η αποτελεσµατικότερη αστυνόµευση τόσο από
την ΕΛ.ΑΣ., όσο και από τη ∆ηµοτική µας Αστυνοµία που καταβάλλει µε τις
πυκνές περιπολίες της ιδιαίτερες προσπάθειες µετά και την πρόσφατη αύξηση
της σε 150 άτοµα.
Η µάστιγα των ναρκωτικών σε συνδυασµό µε την ανεργία αποτελούν τον κυριότερο
λόγο της ύπαρξης παραβατικότητας και µικροµεσαίας εγκληµατικότητας και οι λόγοι είναι
γνωστοί.
Εµείς συνεχίζουµε µε έργα στη ττόλη µας, που αποτρέπουν την ανάπτυξη
παραβατικών στοιχείων, φροντίζουµε ώστε η ∆ηµ. Αστυνοµία να περιπολεί σ' όλες τις
περιοχές ευθύνης µας, κυρίως όµως σε υποβαθµισµένες και ερηµικές περιοχές και γειτονιές
για την αποτροπή δηµιουργίας τέτοιων εστιών.
Εκδίδουµε τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για τις εορτές των
Χριστουγέννων και του Πάσχα, ενηµερωτικά φυλλάδια µε χρήσιµες συµβουλές για την
αποφυγή µικρό κλοπών και κλοπών των κατοικιών των δηµοτών µας, ενώ εφιστούµε
την προσοχή των γονέων στα παιδιά τους.
Συµβάλουµε

µε

ενηµερωτικά

προγράµµατα

νέων,

µε

σεµινάρια

µονογονεικών οικογενειών, µε σεµινάρια Εγκληµατικότητας και µε διάφορα άλλα
προγράµµατα µέσω των Μ.Μ.Ε.
Περιµένουµε όµως και τη συνδροµή της κεντρικής διοίκησης και των αρµοδίων
Υπουργείων µε χρηµατοδότηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων µας οπό κονδύλια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆ε µένουµε όµως απαθείς και δραστηριοποιούµεθα όπως µπορούµε και µε όσα µέσα
διαθέτουµε.
∆ιαθέτουµε τα ∆ηµοτικά ΜΜΕ ( FΜ 100, TV 100 ) στη διάθεση κάθε
κοινωνικού φορέα που οργανώνει ουσιαστικές συζητήσεις µε ενηµερωτικές
εκποµπές και διαφηµιστικά µηνύµατα και ό,τι άλλο κρίνετε αναγκαίο και µπορεί να
βοηθήσει στην µείωση εγκληµατικών συµπεριφορών.
Προσπαθούµε να ενεργοποιήσουµε τους συνδηµότες κόντρα στο
φαινόµενο του " αδιάφορου πολίτη ", του "ανενεργού πολίτη". Παλεύουµε να βρούµε
εκείνους τους τρόπους και πιστεύω πως το ΣΠΠ µας έχει αυτή τη δυνατότητα, να φέρουµε
τους πολίτες, κοντά στα σοβαρά αυτά προβλήµατα που απειλούν όλους µας και ιδιαίτερα τη
νεολαία µας.
Γι' αυτό, τόσο στις καθιερωµένες µηνιαίες συνεδριάσεις µας, όσο και
στις επισκέψεις µας στα ∆ηµοτικά µας ∆ιαµερίσµατα, εκτός από τις συναντήσεις µας
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µε τα διοικητικά συµβούλια αυτών, δεχόµαστε και συµπολίτες µας για ανταλλαγή
απόψεων, προτάσεων και ενηµέρωση για περίεργες ή παραβατικές συµπεριφορές
στις γειτονιές τους
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Γεώργιος ∆αβάκης

∆ικηγόρος, Αντιδήµαρχος Πειραιά,
Πρόεδρος Τοπικού Συµβουλίου
Πρόληψης Παραβατικότητας Πειραιά

Τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας στον Πειραιά

Τον Ιούνιο του 2005, το ΣΥ.Π.Π. του ∆ήµου Πειραιά

συνδιοργάνωσε

µε το Ίδρυµα

«Κωνσταντίνος Καραµανλής» και το Σύλλογο Απόφοιτων της Ιωνιδείου Σχολής ηµερίδα µε
θέµα την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας. Η πολύ µεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης
αυτής και το µεγάλο ενδιαφέρον των ∆ηµοτών, µας παρότρυνε να ασχοληθούµε µε το θέµα
της πρόληψης της παραβατικότητας γενικότερα.
Γρήγορα αντιληφθήκαµε στο ΣΥ.Π.Π. ότι η χρηµατοδότησή µας, είτε από κρατικούς φορείς
είτε από προγράµµατα, θα είναι τροµερά δύσκολη έως αδύνατη. Έτσι, αποφασίσαµε να
χρησιµοποιούµε τις δοµές του ∆ήµου Πειραιά και να επιδιώξουµε συνεργασίες µε άλλους
φορείς, ρίχνοντας το κύριο βάρος µας στην ενηµέρωση των ∆ηµοτών µας πάνω σε θέµατα
πρόληψης της παραβατικότητας.
Ξεκινήσαµε µια εκστρατεία ενηµέρωσης των ∆ηµοτών µας, καταρχήν για την σύστασή µας,
τους σκοπούς µας και την οργανωτική µας δοµή. Αρκετές εφηµερίδες και ραδιόφωνα
αναφέρθηκαν κολακευτικά στην προσπάθεια µας.
Η αρχή των συνεργασιών µας έγινε µε τον Εµπορικό Σύλλογο Πειραιά, όπου κυκλοφορήσαµε
Αφίσα σε όλα τα καταστήµατα του ∆ήµου. ∆ώσαµε έµφαση στο Τµήµα Εθελοντών του
Συµβουλίου µε παρουσία τηλεφωνικού αριθµού στην Αφίσα, ώστε οι ∆ηµότες να έρχονται σε
επαφή µε το Συµβούλιο όποτε και εάν το θελήσουν. Ο

θεσµός των εθελοντών είναι η

κινητήριος δύναµή µας. Αρκετοί ∆ηµότες µας ευαισθητοποιήθηκαν και συµµετέχουν ενεργά
στις πρωτοβουλίες µας .
Μετά την υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ. µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, το
ΣΥ.Π.Π. συµµετέχει ενεργά σε όλες τις κοινές συναντήσεις, συµβάλλοντας στην καταγραφή
της εγκληµατικότητας του ∆ήµου Πειραιά. Ήδη, επεξεργαζόµαστε το ερωτηµατολόγιο για την
τοπική εγκληµατικότητα που µας έστειλε ο Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης και όταν οι
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οικονοµικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα διοργανώσουµε δηµοσκόπηση πάνω σε θέµατα
εγκληµατικότητας.
Το ΣΥ.Π.Π. Πειραιά έχει ρίξει µεγάλο βάρος στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας.
Επειδή είµαστε πεπεισµένοι για τον κυρίαρχο ρόλο που πρέπει να έχει η διαπαιδαγώγηση
των ανηλίκων σε σχέση µε την τιµωρία και την καταστολή, απευθυνθήκαµε στα σχολεία του
∆ήµου µας, µε σκοπό να βοηθήσουµε µαθητές, καθηγητές και γονείς, ώστε τα παιδιά να
αναζητήσουν την απόκτηση της ταυτότητας τους µέσα από την οικογένεια και το σχολείο,
γυρίζοντας µε τον τρόπο αυτό την πλάτη στις παραβατικές οµάδες των συνοµηλίκων τους.
Έχοντας

ως

δεδοµένο

τη

διαπίστωση

ότι

πολύ

µεγάλο

ποσοστό

της

νεανικής

παραβατικότητας οφείλεται στις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η συνεργασία
µας µε την Τροχαία Πειραιά, το Κέντρο Πρόληψης και Υγείας των Εφήβων του Πανεπιστηµίου
Αθηνών (ΚΕ.Π.Υ.Ε.) και το Σωµατείο των Ειδικευοµένων Ιατρών Αθηνών – Πειραιά, βοηθούν
σηµαντικά, µε
λυκείων

σωστή και ολοκληρωµένη

ενηµέρωση των µαθητών των γυµνασίων και

του Πειραιά, πάνω σε θέµατα παραβατικότητας του Κ.Ο.Κ. και των οδυνηρών

συνεπειών που µπορεί να υπάρξουν µετά από ατυχήµατα, µε δικιά τους ή µη υπαιτιότητα.
Η πολύ επιτυχηµένη εκδήλωση στην Ιωνίδειο Σχολή, µας οδήγησε να εξάγουµε
συµπεράσµατα για την καλύτερη ενηµέρωση των µαθητών. Επίσης, η συνεργασία πολλών
φορέων πάνω στην ενηµέρωση των παιδιών, συµβάλλει στην πιο ολοκληρωµένη και
πολυδιάστατη ενηµέρωση των µαθητών. Η µεθοδολογία και τα συµπεράσµατα αυτής της
πρωτοβουλίας θα είναι στη διάθεση του Κεντρικού Συµβουλίου, όποτε µας ζητηθεί.
Το ΣΥ.Π.Π. Πειραιά µαζί µε το ΚΕ.Π.Υ.Ε. ετοιµάζουν ανοικτή επιστολή προς τους γονείς των
σχολείων του Πειραιά µε συµβουλές για τις σχέσεις παιδιού - γονέα και την αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ναρκωτικών και των συµµοριών ανηλίκων. Η δική σας συµµετοχή κρίνεται
επιβεβληµένη, αναγκαία και απαραίτητη.
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουµε τη Σύσταση Επιτροπής, µε σκοπό την
Επιµόρφωση και Ψυχολογική Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων. Η Επιτροπή
αποτελείται από ιατρούς, ψυχολόγους και δικηγόρους .
Όσον αφορά στους ανηλίκους η Επιτροπή θα προσπαθήσει να ακολουθήσει το Αγγλικό
πρόγραµµα multi-systemic therapy, δηλαδή την εντατική ψυχολογική υποστήριξη των γονέων
των παραβατικών ανηλίκων καθώς και το νορβηγικό πρόγραµµα school bulling, δηλαδή την
καλύτερη πληροφόρηση και συµβουλευτική από γονείς, δασκάλους και θύτες των
«παλικαράδων» των σχολείων .
Η υπερκινητικότητα των ανηλίκων θα απασχολήσει σε µεγάλο βαθµό την Επιτροπή, µιας και
θεωρείται ο προθάλαµος της νεανικής παραβατικότητας και στη Χώρα µας, όχι µόνο δεν
αντιµετωπίζεται αλλά είναι και έννοια συγκεχυµένη (υπερκινητικός –ζωηρός –άτακτος κ.λ.π.)
Επίσης, µετά την ψήφιση του Νόµου 3189/2003 περί της παραβατικότητας των ανηλίκων,
δηλώνουµε, ως ∆ήµος, παρών για να επεξεργαστούµε µοντέλα για την εύρεση ανάδοχων
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οικογενειών, την κοινωφελή εργασία και ό,τι άλλο προβλέπει ο νοµοθέτης για την οµαλότερη
επανένταξη των ανηλίκων.
Είναι πεποίθησή µας ότι το κύριο µέτρο πρόληψης της παραβατικότητας είναι η αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου των µαθητών και των νέων. Πιστεύουµε ότι τα σχολεία πρέπει να είναι
συγχρόνως και πολιτιστικά κέντρα. Ήδη, είµαστε σε επαφή µε σχολεία στον Πειραιά και
επεξεργαζόµαστε µελέτη για ψυχαγωγικές δραστηριότητες κατά τα Σαββατοκύριακα.
Το ΣΥ.Π.Π Πειραιά, αντιλαµβανόµενο τη µεγάλη ανασφάλεια που διακατέχει τους ∆ηµότες
µας και ιδίως τους ηλικιωµένους, ετοιµάζει εκστρατεία ενηµέρωσης και ψυχολογικής
υποστήριξης των ηλικιωµένων.

Στη δράση αυτή θα συνεργαστούµε µε τη ∆ηµοτική

Αστυνοµία και τα Κ.Α.Π.Η. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να επισηµάνουµε την πεποίθησή µας
ότι ο ρόλος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µπορεί και πρέπει να είναι κυρίως κοινωνικής
προσφοράς προς τον

∆ηµότη και όχι µόνο τήρησης του νόµου. Ακολουθώντας το

Αµερικανικό µοντέλο, ετοιµάζουµε ∆ηµοτική Κάρτα, ώστε σε δύσκολες καταστάσεις για τους
ηλικιωµένους (νοσοκοµεία κ.λ.π.) να είναι εύκολη η ταυτοποίησή τους και η ενηµέρωση των
οικείων τους. Η Επιτροπή που θα επισκέπτεται αρχικά τα Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου µας, θα
αποτελείται από γιατρούς και ψυχολόγους, µε σκοπό τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης
και ικανοποίησης από τους ηλικιωµένους.
Το ΣΥ.Π.Π. Πειραιά θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει θερµά το Κεντρικό Συµβούλιο
Πρόληψης

Παραβατικότητας και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρό του, Καθηγητή κύριο Κουράκη.

Χωρίς το ενδιαφέρον του, την επιστηµονική του βαρύτητα και τη µεγάλη του εµπειρία πάνω
σε θέµατα πρόληψης του εγκλήµατος, δε θα µπορούσαµε να πραγµατοποιήσουµε πολλές
από τις δραστηριότητές µας.
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Σπύρος Ξένος

Πρόεδρος ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. ∆ήµου Ζακυνθίων

Παραβατικότητα και Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας στη
Ζάκυνθο. Πορίσµατα έρευνας και προτάσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ξεκινώντας την ερευνητική µας προσπάθεια το Σεπτέµβρη του 2003 γνωρίζαµε εκ των
προτέρων ότι η πρωτοβουλία που αναλάβαµε παρουσίαζε αρκετές ιδιαιτερότητες. Μια σειρά
αξιόλογων ερευνών και µια πληθώρα δηµοσιευµάτων τοπικού και αθηναϊκού τύπου
προειδοποιούσε – έµµεσα - για τις δυσκολίες του εγχειρήµατος. Ταυτόχρονα, βιώναµε
καθηµερινά το γενικότερο κλίµα σύγχυσης και παραπληροφόρησης που επικρατούσε στο
∆ήµο µας, και νιώθαµε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις εξελίξεις. Η κατάσταση φαινόταν Εκτός
Ελέγχου και ο φόβος των συνδηµοτών µας κινδύνευε να µετατραπεί σε Λαϊκή Αγανάκτηση ή
Ρατσιστικό Παραλήρηµα. Σε µια µικρή κοινωνία µε σηµαντικό πολιτιστικό παρελθόν, τα ΜΜΕ
και η πολιτική αντιπαράθεση είχαν αναδείξει τους Μετανάστες και την Αστυνοµία στο
επίκεντρο του προβληµατισµού και του κοινωνικού διαλόγου, σε µια προσπάθεια συνειδητής
απόκρυψης των δοµικών αιτιών εγκληµατογένεσης, .
Σύµφωνα µε έρευνα του Α.Π.Θ – για λογαριασµό της ΚΕ∆ΚΕ - στη κορυφή της προσοχής
των ελλήνων πολιτών βρίσκονται τα θέµατα ‘’Οικονοµική Κατάσταση’’, ‘’Μόλυνση του
Περιβάλλοντος’’

και

‘’Εγκληµατικότητα’’.

Ακολουθούν

θέµατα

Παιδείας,

Πολιτισµού,

Ανθρωπίνων Σχέσεων και τα Μεγάλα Έργα. (Έρευνα ΑΠΘ, επ. υπεύθυνος Θ.
Χατζηπαντελής, καθηγητής Εφ. Στατιστικής, Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών Α.Π.Θ. /
Νοέµβρης 2002). Έτσι , φαίνεται ότι τα φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας δεν απασχολούν
µόνο τους Ζακυνθινούς δηµότες αλλά βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντας, σε όλη
την επικράτεια. Με δεδοµένη, λοιπόν, την ανησυχία και το ενδιαφέρον των κατοίκων
αποφασίσαµε ότι θα ήταν χρήσιµο να προχωρήσουµε άµεσα σε µια εγκληµατολογική έρευνα
και να εστιάσουµε το ενδιαφέρον, στη µελέτη των στάσεων των δηµοτών του ∆. Ζακυνθίων οι
οποίες, προφανώς, αποτελούν βασικό στοιχείο των κοινωνικών αναπαραστάσεων, για το
έγκληµα.

Στη

συνέχεια,

η

επιστηµονική

προσέγγιση

και

αξιολόγηση

αυτών

των

αναπαραστάσεων θα µας βοηθούσε να κατανοήσουµε το εγκληµατικό φαινόµενο στο ∆ήµο
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µας και να προχωρήσουµε σε µια σειρά προτάσεων, για τη χάραξη ενός σχεδίου
Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
Η συστηµατική διερεύνηση των στάσεων του κοινού απέναντι στο έγκληµα προσφέρει ένα
πλήθος πληροφοριών και µια σειρά καθοριστικών παραγόντων σχετικά µε τη διαµόρφωση
του εγκληµατικού ζητήµατος, σε µια περιοχή. Από τις έρευνες αυτές προκύπτουν σοβαροί
συσχετισµοί µεταξύ των αντιδράσεων της κοινότητας και των στοιχείων που συνθέτουν την
κοινωνική αναπαράσταση του εγκληµατικού φαινοµένου. Ταυτόχρονα, όµως, απαιτείται
µεγάλη προσοχή για την αποφυγή αυθαίρετων συµπερασµάτων και απλοϊκών γενικεύσεων
που πιθανόν θα οδηγούσαν σε λάθος δρόµους κι επιλογές.
Συµπερασµατικά θα λέγαµε, ότι η εγκληµατικότητα είναι ένα θέµα πολύπλοκο που σαφώς δεν
µπορεί να εξαντληθεί µέσα από τα αποτελέσµατα µιας έρευνας. Η χρήση συνδυαστικών
µεθόδων και η αντιπαραβολή µε επίσηµες καταγραφές προφανώς θα

οδηγούσε σε µια

καλύτερη επιστηµονική προσέγγιση. Ευελπιστούµε, όµως, ότι µε τη διεξαγωγή αυτής της
πρώτης ερευνητικής προσπάθειας ανοίγει ένας νέος κύκλος µελέτης και πιστεύουµε ότι τα
συµπεράσµατα θα συµβάλλουν ριζικά, στη κατανόηση του προβλήµατος.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ10*
1. Ταυτότητα έρευνας
Η Έρευνα Ι πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβρη του 2003 µετά από οµόφωνη απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, του ∆ήµου Ζακυνθίων. Η εταιρεία που ανέλαβε τη διεξαγωγή της
έρευνας ήταν η North Wayne Research µε επιστηµονικό υπεύθυνο το κ. ∆ήµητρη Ρέµο. Η
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε αναφέρεται ως ποσοτική έρευνα µε προσωπικές
συνεντεύξεις και χρήση ερωτηµατολογίου. Περιοχή δειγµατοληψίας επιλέχθηκε ο ∆ήµος
Ζακυνθίων συµπεριλαµβανοµένων και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ενώ το πληθυσµιακό
δείγµα ολοκληρώθηκε στα 400 άτοµα. Είναι γεγονός ότι στον τοµέα της εγκληµατολογίας η
έρευνα βρίσκεται διαρκώς αντιµέτωπη µε την έλλειψη κανόνων αντίστοιχων των θετικών
επιστηµών άρα και η αποτελεσµατικότητα κάθε προσέγγισης

προσκρούει σε σοβαρά

µεθοδολογικά προβλήµατα. Η παρούσα ερευνητική στρατηγική επιλέχθηκε µε βάση
περισσότερο τις αντικειµενικές δυνατότητες και λιγότερο τα’ αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια .
2. ∆είγµα της έρευνας
Θεωρούµε απαραίτητο να υπογραµµίσουµε ότι η στρωµατική προσέγγιση στην έρευνά µας
έγινε τυχαία και ενδεικτικά συµπεριλαµβάνοντας το σύνολο των περιοχών της πόλης της
Ζακύνθου

και

των

∆.∆.

του

∆ήµου

Ζακυνθίων.

Οι

όποιες

ενστάσεις

για

την

10

* Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία ως προς την έρευνα αυτή βλ. Σπ. Ξένου,
Εγκληµατικότητα στο ∆ήµο Ζακυνθίων, Αθήνα/Κοµοτηνή, Α.Ν. Σάκκκουλας, 2005.
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αντιπροσωπευτικότητα του επιλεγµένου δείγµατος είναι δεκτές αν και πιστεύουµε ότι τόσο
ποιοτικά όσο και ποσοτικά πλησιάσαµε αρκετά τη µέση άποψη του συνολικού πληθυσµού.
Με βάση , λοιπόν, τη στατιστική καταγραφή του δείγµατος έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής
:

Φύλο
Άνδρας

57,5%

Γυναίκα

42,5%

Ηλικία
18-24

8%

25-34

16,8%

35-44

26,4%

45-54

19,6%

55-70

29,2%

Οικογενειακή Κατάσταση
Έγγαµος

74,7%

Άγαµος

18%

∆ιαζευγµένος

1,8%

Επίπεδο Σπουδών- Μόρφωση
∆ηµοτικό

28,4%

Γυµνάσιο /Λύκειο

40,3%

Ανώτερη Μόρφωση

10,4%

∆εν πήγε Σχολείο

1,3%

Επάγγελµα
Έµπορος /Ιδ. Επιχείρηση

28,9%

Υπάλληλος

13,4%

Συνταξιούχος

12,4%

Οικιακά

12,4%

Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Επιστήµων

7,1%
6,3%

3. Στόχος της έρευνας
Το ερωτηµατολόγιο που επιλέχθηκε για τη συγκεκριµένη έρευνα, αποτέλεσε το προϊόν
ανάµεσα στο υπόδειγµα που µας απέστειλε η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου του Υπουργείου
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∆ηµοσίας Τάξεως σε συνδυασµό µε τις παρατηρήσεις και τους προβληµατισµούς όλων των
µελών του ΣΠΕ.
Έτσι, βάσει των προδιαγραφών που τέθηκαν κατά την τελική κατάρτιση του ερωτηµατολογίου
ως βασικοί στόχοι της έρευνας, προκρίθηκαν οι εξής :
-Καθορισµός επιπέδου ασφάλειας δηµοτών ∆. Ζακυνθίων
-Αξιολόγηση περιοχών του ∆ήµου µε κριτήριο την ασφάλεια
-Παρατήρηση και καταγγελία εγκληµατικών συµπεριφορών
-Αξιολόγηση του έργου της Αστυνοµίας
-Αποτελεσµατικότητα θεσµών πρόληψης & καταστολής
-Οικονοµικοί Μετανάστες και αύξηση της εγκληµατικότητας
-Πηγές πληροφόρησης για τις εγκληµατικές συµπεριφορές
και
- Πρόθεση συµµετοχής σε εθελοντικές οµάδες πρόληψης εγκληµατικότητας
4. Συλλογή δεδοµένων
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα όφειλαν – σύµφωνα µε τη προαναφερθείσα µέθοδο – να
απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, χωρίς περιορισµούς και συνάµα να
προσθέσουν ότι θεωρούσαν σηµαντικό. Τα αποτελέσµατα που θα παρουσιάσουµε αφορούν
τη σκιαγράφηση του εγκληµατικού φαινοµένου στο ∆ήµο Ζακυνθίων µέσα απ’ τις κοινωνικές
αναπαραστάσεις των συνδηµοτών µας.
4.1. Αξιολόγηση ασφάλειας ∆ήµου Ζακυνθίων
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την έρευνα µόνο ένας(1) στους πέντε (5) κατοίκους του ∆ήµου µας
(20%) θεωρεί τον εαυτό του ασφαλή ενώ η πλειοψηφία των δηµοτών(80%) θεωρούν ότι είναι
είτε σχετικά είτε καθόλου ασφαλείς. Η γενική εντύπωση που έχουν οι συνδηµότες µας είναι
ότι νιώθουν ανασφαλείς τόσο κατά τη διάρκεια της µέρας όσο και το βράδυ. Ως περιοχές
περιορισµένης ασφάλειας αναφέρονται η περιοχή Αγ. ∆ιονυσίου (29,1%), η περιοχή Αγ.
Λαζάρου (22,7%), η Μπόχαλη και το Γαϊτάνι ενώ στις πρώτες θέσεις των περιοχών µε
υψηλή ασφάλεια καταγράφονται το Κέντρο της Πόλης (60,9%), η Αγία Τριάδα (13,7%), η
Μητρόπολη και το Κρυονέρι.
Οι πιο συχνές εγκληµατικές συµπεριφορές που παρατηρούνται αναφέρονται

–

σύµφωνα µε τους κατοίκους - σε Κλοπές και ∆ιαρρήξεις Οικιών και Καταστηµάτων
(55,3%), Χρήση Ναρκωτικών (38,2%), Κλοπές Τσαντών και Πορτοφολιών(29,6%),
Ληστείες (24,9%), ∆ιαρρήξεις Οχηµάτων (20,7%), Τροχαία Ατυχήµατα (13%) και
Σεξουαλικές Επιθέσεις (8,9%). Το 20% των ερευνούµενων έχει πέσει θύµα εγκληµατικής
δράσης κατά το τελευταίο χρόνο και απ’ αυτά τα εγκλήµατα, καταγγέλθηκε το 90%. Το
υπόλοιπο 10%, αφορά θύµατα σεξουαλικών επιθέσεων και κλοπών στη πλειονότητά τους
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γυναίκες (85,7%), έγγαµες, ανώτερης µόρφωσης, άνω των 45 ετών που διαµένουν σε
Μπόχαλη και Αγ. Λάζαρο.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο κεντρικός πυρήνας των στάσεων για την αξιολόγηση ασφάλειας
στο ∆ήµο µας αναφέρεται σε δύο βασικά σηµεία. Πρώτον, το γενικό επίπεδο Ανασφάλειας
των κατοίκων (πάνω από 80%) και δεύτερον το είδος των συχνότερων εγκληµατικών
δράσεων (Κλοπές& ∆ιαρρήξεις, Ληστείες και Ναρκωτικά). Οι απαντήσεις του δείγµατος
µοιάζουν να είναι οµοιογενείς και ενδεικτικές µιας γενικότερης κοινής στάσης, µε υψηλό
ποσοστό ανασφάλειας και φόβου θυµατοποίησης ιδιαίτερα για τα εγκλήµατα κατά της
Περιουσίας και Ιδιοκτησίας.
4.2. Αξιολόγηση θεσµών πρόληψης εγκληµατικότητας
Για τους δηµότες του ∆ήµου Ζακυνθίων κύρια πηγή πληροφόρησης για το εγκληµατικό
φαινόµενο αποτελούν ο κοινωνικός περίγυρος (63,9%), οι τοπικές εφηµερίδες (17,7%) και τα
τοπικά ραδιοτηλεοπτικά Μέσα (10,4%). Όσον αφορά

την αποτελεσµατικότητα της

αστυνοµίας αυτή σε γενικές γραµµές κρίνεται ως µέτρια ενώ ένας (1) στους πέντε (5) τη
θεωρεί τελείως αναποτελεσµατική, µε κύρια προβλήµατα την αδιαφορία και την έλλειψη
ικανού αριθµού προσωπικού.
Στην αντίστοιχη αξιολόγηση ενεργειών του ∆ήµου Ζακυνθίων, οι κάτοικοι πιστεύουν ότι ο
∆ήµος θα πρέπει να έχει µια συνολική συµµετοχή στη πρόληψη αντεγκληµατικών
συµπεριφορών, καταγγέλλοντας

την παντελή

έλλειψη υποδοµών και δράσεων , µέχρι

σήµερα. Ειδικότερα επιθυµούν τη συνεργασία του ∆ήµου µε άλλους φορείς στους τοµείς:
Προβλήµατα Νεολαίας (87,6%), Ανεργία (87,4%), Ναρκωτικά (86,9%), Άτοµα µε Ειδικές
Ανάγκες (86,1%), Συµπαράσταση στα Θύµατα (85,9%), Αθλητισµός, Πρόληψη Βίας και
Πολιτισµός. Στην ιεράρχηση των θεσµών πρόληψης οι κάτοικοι αναφέρουν στη 1η θέση τον
Αστυνοµικό της Γειτονιάς και ακολουθούν οι Πεζές Περιπολίες, η Ενίσχυση του Αστυνοµικού
Τµήµατος, η ∆ηµοτική Αστυνοµία και το ΣΠΕ.
Σύµφωνα µε τα στατιστικά ευρήµατα, θεµελιώνεται η αρνητική στάση των δηµοτών για τους
Θεσµούς πρόληψης εγκληµατικότητας. Η αναποτελεσµατικότητα των θεσµών και η αδιαφορία
των προσώπων ωθεί τους κατοίκους στο πάγιο αίτηµα για περισσότερη αστυνόµευση ως
µονόδροµο απέναντι στο έγκληµα και τον καθηµερινό φόβο θυµατοποίησης. Τα ΜΜΕ και η
µικροπολιτική εκµετάλλευση φαίνεται να έχουν πείσει σηµαντική µερίδα των κατοίκων του
∆ήµου µας για την έκταση και τις µορφές της εγκληµατικότητας και η αντίληψη αυτή έχει
αναχθεί σε συλλογική συνείδηση, ειδικότερα στις ανασφαλείς-επικίνδυνες περιοχές.
Τέλος, είναι σαφές ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος επιρρίπτει σηµαντικές ευθύνες στο
∆ήµο και την Αστυνοµία για τη σηµερινή κατάσταση και επιζητά άµεσα και σκληρά
κατασταλτικά µέτρα.
4.3. Κοινωνικές προεκτάσεις εγκληµατικότητας στο ∆ήµο Ζακυνθίων
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Αφού αποκρυσταλλώθηκε η πεποίθηση των κατοίκων για την Ανασφάλεια που νιώθουν
ζώντας καθηµερινά στο ∆ήµο µας και καταγράφηκε η αρνητική αξιολόγηση όλων των θεσµών
πρόληψης προσπαθήσαµε να ανιχνεύσουµε τις αντιλήψεις των ερευνούµενων για τους
Οικονοµικούς Μετανάστες και τη συµµετοχή αυτών στις εκτιµήσεις για την αύξηση της
εγκληµατικότητας. Για το 80%, λοιπόν, των κατοίκων του ∆ήµου Ζακυνθίων οι
Οικονοµικοί Μετανάστες έχουν ευθύνη για την αύξηση της εγκληµατικότητας, στο
∆ήµο µας. Μόνο το 1,8 % δηλώνει ότι δεν ευθύνονται και ένα ποσοστό γύρω στο 4,8%
αναφέρει ότι µάλλον δεν ευθύνονται για την αύξηση των εγκληµατικών συµπεριφορών. Το
50% των δηµοτών που θεωρούν υπεύθυνους τους µετανάστες για την αύξηση της
εγκληµατικότητας κατοικούν στις ανασφαλείς περιοχές Αγ. ∆ιονυσίου και Αγ. Λαζάρου, σε
ποσοστό 60% είναι Άνδρες ηλικίας 35-44 και άνω των 55 ετών, και έχουν πέσει θύµατα
εγκληµατικών δράσεων, σε ποσοστό 35%.
Επίσης, ένας (1) στους τρεις (3) κατοίκους εξέφρασε την επιθυµία του να συµµετάσχει σε
εθελοντικές πρωτοβουλίες πρόληψης ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (70%) δήλωσε αρνητική
σε αντίστοιχη συµµετοχή.
Είναι προφανές ότι οι συνδηµότες µας είναι αρνητικά επηρεασµένοι από την παρουσία των
Οικονοµικών Μεταναστών. Η αναπαράσταση του εγκλήµατος στο ∆ήµο Ζακυνθίων σχετίζεται
άρρηκτα µε το στερεότυπο του αλλοδαπού , κακού και εγκληµατία που η παρουσία του στον
τόπο µας όξυνε τις κοινωνικές αντιθέσεις αυξάνοντας συνακόλουθα και τις εγκληµατικές
συµπεριφορές.
Η συµµετοχή σε εθελοντικές οµάδες πρόληψης έστω και αν καταγράφηκε σε σχετικά υψηλό
ποσοστό 31,8% πιθανολογείτε ότι στην πράξη, θα µειωθεί αισθητά. Οι κάτοικοι είναι
πεπεισµένοι ότι η απάντηση στο έγκληµα είναι η καταστολή και η καταστολή απαιτεί συνεχή
ενίσχυση των αστυνοµικών δυνάµεων.
Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον, εδώ, εστιάζεται στις πεποιθήσεις του κοινού για τους
αλλοδαπούς και τις συνέπειες που απορρέουν απ’ τη παρουσία και διαµονή τους, στο ∆ήµο
µας.
4.4. Θεωρητικό πλαίσιο ερµηνείας
Οι έντονες κοινωνικές αλλαγές που παρατηρούνται στη µετασεισµική Ζάκυνθο σε συνδυασµό
µε την διαχρονική και αυξητική πορεία των κοινωνικών ανισοτήτων φαίνεται να
χαρακτηρίζουν την ανάλυση του εγκληµατικού φαινοµένου και στο ∆ήµο µας.
Η κατάσταση µάλλον επιδεινώνεται εξ αιτίας του ισχυρού µεταναστευτικού ρεύµατος και της
αδυναµίας της συντηρητικής µας κοινότητας να ενσωµατώσει άτοµα από ποικίλα πολιτισµικά
πλαίσια. Η Σύγκρουση και Κοινωνική Αποδιοργάνωση έπεται ως αποτέλεσµα της διατάραξης
της κοινωνικής ισορροπίας. Παράλληλα µε την Κοινωνική Αποδιοργάνωση αυξάνονται και τα
ποσοστά εγκληµατικότητας.
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Για τους κατοίκους, λοιπόν, του ∆ήµου Ζακυνθίων αναφέρεται ότι οι πρόσφατες
πληθυσµιακές, χωροταξικές και κοινωνικές αλλαγές είχαν ως αποτέλεσµα τη διάσπαση της
αλληλεγγύης και συνοχής της κοινότητας. Η µεγάλη ετερογένεια των ατόµων που ζουν στην
ίδια πόλη χωρίς να αναπτύσσουν ιδιαίτερους µεταξύ τους δεσµούς οδήγησε στην
απορύθµιση του συστήµατος και αυτό το στοιχείο µε τη σειρά του θεωρήθηκε υπεύθυνο για
την Παρέκκλιση. Έτσι εξηγείται και η γεωγραφική κατανοµή της εγκληµατικότητας σύµφωνα
µε τα στατιστικά της έρευνάς µας. Οι δηµότες καταγράφουν ως άκρως επικίνδυνες περιοχές
του ∆ήµου, τις συνοικίες εκείνες όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση Αλλοδαπών(Αγ.
Λάζαρος, Καµίνια, περιοχή Αγ. ∆ιονυσίου) και ταυτόχρονη οικονοµική και κοινωνική
υποβάθµιση(κακός φωτισµός, εγκαταλελειµµένα κτίρια, απουσία δηµοτικών παρεµβάσεων,
υπανάπτυξη). Επίσης, στις ανωτέρω συνοικίες καταγράφονται έντονα φαινόµενα εσωτερικής
κινητικότητας από ντόπιους, µόνιµους κατοίκους που αναζητούν την κοινωνική αναβάθµιση
µέσω της µετεγκατάστασης τους σε νέες αναπτυσσόµενες και ασφαλείς περιοχές(Ακρωτήρι,
Τραγάκι, Ροµίρι, Παναγούλα κ.α.)
Συµπερασµατικά θα καταλήγαµε στη διαπίστωση ότι οι απαντήσεις του δείγµατος
στοιχειοθετούν µια σύνθεση ανάµεσα στις Θεωρίες της Κοινωνικής Αποδιοργάνωσης(Shaw –
Mc Kay)111 και της Πολιτισµικής Σύγκρουσης(Sellin)2 ως ερµηνευτικό πλαίσιο, για την αύξηση
της εγκληµατικότητας στο ∆ήµο Ζακυνθίων. Αντίθετα, δεν καταγράφηκαν στοιχεία κοινωνικής
δυσλειτουργίας (Θεωρία Ανοµίας) ούτε ανιχνεύθηκαν τάσεις ερµηνείας των εγκληµατικών

1

ο

Οι έντονες κοινωνικές αλλαγές που ακολούθησαν τον 1 Παγκόσµιο Πόλεµο και η µεγάλη οικονοµική κρίση, σε

συνδυασµό µε την έντονη εκβιοµηχάνιση που εµφανίστηκαν στις Η.Π.Α. έδωσαν νέα ερεθίσµατα στους Κοινωνιολόγους
για εναλλακτικές αναλύσεις των κοινωνικών προβληµάτων. Έτσι γύρω στο 1920 αναπτύχθηκε από τους Thomas,
Znaniecki & C. Cooley η έννοια της Κοινωνικής Αποδιοργάνωσης. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, η παρέκκλιση ήταν το
αποτέλεσµα της άνισης ανάπτυξης της κοινωνίας όπου επικρατούν ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές και συγκρούσεις. Στα
ίδια πλαίσια, κεντρική θέση κατείχε η µελέτη εγκληµατικότητας µε κύριους εκπροσώπους τους C. Shaw- H. McKay. Με
βάση τα πορίσµατα των ερευνών τους οι γειτονιές µε τους υψηλότερους δείκτες εγκληµατικότητας: α) βρέθηκαν πλάι ή
µέσα σε περιοχές µε βαριά βιοµηχανία ή ανεξέλεγκτη εµπορική δραστηριότητα. β) βρέθηκαν σε περιοχές µε τη
χαµηλότερη οικονοµική θέση και γ) σε περιοχές µε υψηλή συγκέντρωση αλλοδαπών και ξένων .Στις περιοχές αυτές είχε
καταρρεύσει κάθε µορφή κοινωνικού ελέγχου.
2

Το 1935 το Συµβούλιο Κοινωνικής Έρευνας όρισε τους καθηγητές T. Shellin & E Sutherland επικεφαλείς µιας

επιτροπής για τη µελέτη του προβλήµατος της εγκληµατικότητας Το αποτέλεσµα ήταν να διατυπωθεί µια κοινωνιολογική
θεωρία σύµφωνα µε την οποία το έγκληµα εµφανίζεται ως προϊόν σύγκρουσης κανόνων συµπεριφοράς ή αλλιώς
πολιτισµικής σύγκρουσης. Μεταφερόµενη η νέα αυτή θεωρία στο Μεταναστευτικό, βασίζεται στη παραδοχή ότι οι
µετανάστες φέρνουν στη χώρα υποδοχής και στον πολιτισµό της τις δικές τους πολιτισµικές θεωρήσεις και κανόνες, που
δεν είναι απαραίτητο να συµφωνούν µε τους κανόνες της χώρας υποδοχής. Η σύγκρουση εµφανίζεται διότι τα δύο
συστήµατα – της πατρίδας του και της χώρας υποδοχής- αντιφάσκουν µεταξύ τους και θέτουν αντιτιθέµενες αξιώσεις από
τον καθένα. Όσο περισσότερο απέχουν τα δύο συστήµατα µεταξύ τους τόσο µεγαλύτερη είναι η πίεση που ασκείται στο
άτοµο, σε σχέση µε τη συµπεριφορά που θα θεωρηθεί παρεκκλίνουσα.

44

συµπεριφορών µέσω των ταξικών αντιθέσεων του Καπιταλιστικού Πολιτικού–Οικονοµικού
µας συστήµατος (Μαρξιστική Θεωρία).
Επί της ουσίας, όµως, µια σειρά αντιφάσεων και αναπάντητων ερωτηµάτων - που θα
αναλύσουµε στη συνέχεια- θα αναδείξουν τα αδύνατα σηµεία αυτής της γενικής θεώρησης
καθώς και τους παράγοντες εκείνους που οδήγησαν τους συµπολίτες µας στη δηµιουργία
αυτών των στερεοτυπικών αντιλήψεων.
4.5. Συµπεράσµατα
Η

ανάλυση

που

προηγήθηκε

αποσκοπούσε

στον

εντοπισµό

των

κοινωνικών

αναπαραστάσεων σχετικά µε το έγκληµα στο ∆ήµο Ζακυνθίων. Η επιλογή των προσωπικών
συνεντεύξεων και η χρήση ερωτηµατολογίου µπορεί να αδυνατούν να εισχωρήσουν στα
βαθύτερα

στοιχεία

δηµιουργίας

των

κοινωνικών

αναπαραστάσεων

σίγουρα

όµως

προσφέρουν ένα πρώτο δείγµα για στάσεις και αντιλήψεις που επικρατούν στη Ζακυνθινή
κοινωνία σχετικά µε το έγκληµα και γενικότερα την παραβατική συµπεριφορά. Το γεγονός ότι
δεν σταθήκαµε ιδιαίτερα

στην ακριβή συγκρότηση των χαρακτηριστικών του δείγµατος

οφείλεται στο ότι ενδιαφερόµαστε κυρίως για την ανίχνευση γενικών τάσεων και συλλογικών
συµπεριφορών. Η µελέτη, λοιπόν, αυτή φαίνεται να καταλήγει σε τρεις βασικές διαπιστώσεις
µε πολλές περιφερειακές παραµέτρους. Συγκεκριµένα -και σύµφωνα µε τα παραπάνω
στοιχεία- α) αναδεικνύεται το γενικό κλίµα ανασφάλειας και σύγχυσης των ∆ηµοτών
σε συνδυασµό µε την αρνητική αξιολόγηση των Θεσµών

, β)καταγράφονται τα

ξενοφοβικά αισθήµατα των κατοίκων και γ) διαπιστώνεται η κοινή αντίληψη για
αύξηση των εγκληµάτων κατά της Περιουσίας & Ιδιοκτησίας. Παρατηρήθηκε, γενικότερα,
ότι τα στοιχεία που συνθέτουν τις στάσεις του κοινού είναι αρκετά οµογενοποιηµένα
οικοδοµώντας θεµελιακά τις αντιλήψεις για το Έγκληµα και τον Εγκληµατία καθορίζοντας,
τελικά, και την κατεύθυνση των κοινωνικών αντιδράσεων.
Ο δηµότης του ∆ήµου Ζακυνθίων νιώθει ανασφαλής και φοβάται ότι ενδεχοµένως
συνιστά το επόµενο θύµα κλοπής ή διάρρηξης πιθανότατα από Αλβανό κακοποιό
χωρίς περιθώρια αντίδρασης λόγω της αναποτελεσµατικότητας της τοπικής
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης. Ζητά αύξηση των αστυνοµικών µέτρων και ελέγχων
αγωνιώντας για το Αύριο και τις µελλοντικές εξελίξεις.
Οι συναισθηµατικά φορτισµένες απαντήσεις του Κοινού, όταν καλούνται να
διαχειριστούν κοινωνικά προβλήµατα τείνουν να µετεξελιχθούν σε εξαιρετικά κρίσιµες
και επικίνδυνες έννοιες.
Μια τέτοια επικίνδυνη έννοια που ξεπήδησε απ’ την έρευνα µας είναι η
ψευδαισθησιακή κατασκευή Επικινδυνότητας. Συνυφασµένη µε το αίσθηµα της
απειλής και το πάγιο αίτηµα προστασίας απ’ αυτή γεννά, και στη περίπτωση του ∆.
Ζακυνθίων, µια σειρά από εξαιρετικά δύσκολα ιδεολογικά προβλήµατα. Πρόκειται για
µια απροσδιόριστη και ασαφή κατασκευή που µόνο στόχο έχει την επιβεβαίωση του
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ποινικού συστήµατος και την αύξηση του κοινωνικού ελέγχου σε όλο και µεγαλύτερα
πληθυσµιακά

στρώµατα.

Η

επικινδυνότητα

περιστρέφει

το

εγκληµατολογικό

ενδιαφέρον στο άτοµο ή σε οµάδες ατόµων. Στη περίπτωσή µας είναι οι Μετανάστες,
ίσως όµως αύριο ακολουθούν οι Φτωχοί, οι Συµβασιούχοι, οι Οµοφυλόφιλοι ή ακόµα
και οι Γυναίκες.
Στα επί µέρους στοιχεία, σηµαντικός – αν και καθόλου καθοριστικός -για τη
διαµόρφωση των κοινωνικών αναπαραστάσεων για το έγκληµα στο ∆ήµο µας,
φαίνεται να

είναι ο ρόλος των ΜΜΕ. Τα εγκληµατικά περιστατικά παρουσιάζονται

δραµατοποιηµένα, επιφανειακά και αποσπασµατικά µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν
λανθασµένες εντυπώσεις στο κοινό. Η απουσία εµπεριστατωµένων ερευνών και ο
διακριτικός σχολιασµός επιστηµονικών απόψεων ενισχύεται καθηµερινά µε τις
Υδάτινες Εικόνες της υπερβολής και της παραπληροφόρησης. Η συχνή και µονοµερής
παρουσίαση θεµάτων εγκληµατικότητας από τα ΜΜΕ οδηγεί στην αύξηση του φόβου
των δηµοτών και στην ανοχή ολοένα και περισσότερο κατασταλτικών µεθόδων. Σε
γενικές γραµµές φαίνεται, τα τοπικά ΜΜΕ να προσφέρουν καθηµερινά στο δηµότη,
αυτό που έχει ανάγκη ν’ ακούσει διατηρώντας το υφιστάµενο status quo που έχει
παγιωθεί από τα ισχυρά Οικονοµικά Συµφέροντα.
Μια άλλη διάσταση που προκύπτει απ’ την ανάλυση των ερευνητικών ευρηµάτων
αναφέρεται στη κοινωνική αντίδραση απέναντι στο έγκληµα. Ως µοναδική απάντηση
και απαίτηση της Ζακυνθινής κοινωνίας- µέσα απ’ τις κοινωνικές αναπαραστάσειςπροβάλλει το αίτηµα για αύξηση των αστυνοµικών µέτρων, η αυστηρή τιµωρία των
δραστών και η φυγή των Κακών Ξένων απ’ το τόπο µας. Η απουσία κάθε αναφοράς
σχετικής µε θέµατα Πρόληψης και Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης δείχνει καθαρά τη
θετική σχέση ανάµεσα στο φόβο των δηµοτών και την αύξηση των αστυνοµικών
µέτρων . Η περιρρέουσα αίσθηση της απειλής κατά του ευυπόληπτου και ευάλωτου
Ζακυνθινού δηµότη, τον οδηγεί στην επιθυµητή – και συνάµα θεµιτή- αναζήτηση της
προστατευτικής εκείνης δοµής, που χαρακτηρίζεται απ’ την αύξηση της Καταστολής
και των Ελέγχων.
Επίσης, άξια αναφοράς είναι και η κοινωνική αναπαράσταση σχετικά µε τις µορφές
εγκληµατικότητας που απειλούν το Ζακυνθινό δηµότη. Μια σειρά παραβατικών
συµπεριφορών όπως Κακοποιήσεις, Ανθρωποκτονίες, Οικονοµικά εγκλήµατα ,
παράνοµη

Οπλοκατοχή

και

Οπλοχρησία

και

εγκλήµατα

κατά

του

Φυσικού

Περιβάλλοντος που µαστίζουν τη κοινωνία µας, µε δράστες στη συντριπτική τους
πλειοψηφία Ζακυνθινούς δεν καταγράφηκαν αποδεικνύοντας ότι ο Φόβος και ο
Εγωισµός µιας κοινότητας ενοχοποίησε την παρουσία των µεταναστών για να
καλύψει τις δικές της αδυναµίες. Μέσα από µύθους και ιδεολογίες η µικρή µας
κοινωνία

αντέδρασε

ενστικτωδώς

απωθώντας

κάθε

δυσάρεστη

εικόνα

στο

υποσυνείδητο. Η εστίαση των φαινοµένων Βίας στο ατοµικό επίπεδο µέσα από
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Λοµπροζιανές απόψεις και θεωρήσεις αποπροσανατόλισε τους δηµότες απ’ τις
πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος αναδεικνύοντας την Υποκρισία & Ενοχή.
Ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η οικολογική προσέγγιση
του εγκλήµατος όπως αναφέρθηκε απ’ τους κατοίκους της πόλης της Ζακύνθου. Η
δηµιουργία

υποβαθµισµένων

ζωνών

συνδυάστηκε

‘’τέλεια’’

µε

τη

παρουσία

αλλοδαπών και δηµιούργησε µια πρώτη σειρά περιοχών υψηλής επικινδυνότητας
(Καµίνια, Αγ. Λάζαρος, περιοχή Αγ. ∆ιονυσίου). Οι µετανάστες αναδείχθηκαν σ’ ένα
είδος

‘’αποδιοποµπαίου

τράγου’’

εξαγνίζοντας

τη

Ζακυνθινή

κοινωνία

και

προσφέροντας ακλόνητο άλλοθι για τη συνέχεια.
Τα δοµικά συστατικά της Βίαιης Υποκουλτούρας και το σύστηµα κοινωνικών αξιών
απόλυτα ένοχο και συνάµα κληρονοµούµενο µέσα από συλλογικές µνήµες και
ισχυρούς οικογενειακούς δεσµούς

κατάφερε να ‘’κρύψει’’ καλά τα µυστικά του

εγκλήµατος , από την έρευνά µας. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η εγκληµατολογία των
στατιστικών αριθµών είναι µια νέα Πλάνη αφού το έγκληµα

µπορεί να είναι

ταυτόχρονα Παράδοση, Λαογραφία, Κώδικες Τιµής και Συµπεριφοράς, Μνήµες και
Συλλογικές Συνειδήσεις, Άτοµα και Περιβάλλον.
Η διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων που επιχειρήθηκε καταλήγει στη
γενική

διαπίστωση

ότι

στο

∆ήµο

µας

επικρατεί

κλίµα

Σύγχυσης

και

Παραπληροφόρησης γύρω απ’ το εγκληµατικό φαινόµενο. Οι στάσεις του κοινού
αδυνατούν να αποτυπώσουν τη πραγµατικότητα και ισορροπούν επικίνδυνα

σε

ακραίες αντιλήψεις και απόψεις. Παρατηρείστε, ότι ενώ µόλις ένα ποσοστό της τάξεως
του 20% δηλώνει ότι έχει πέσει θύµα εγκληµατικής επίθεσης, ένα 80% του συνόλου
των ερευνούµενων καταθέτει την αίσθηση Απειλής που ‘’φαντασιώνεται’’ ότι
µελλοντικά θα βιώσει, χωρίς καµία ελπίδα αντίδρασης. Οι πρόσφατες σοβαρές
διαφοροποιήσεις στον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό της Ζακύνθου (Τουρισµός,
αύξηση ΑΕΠ, όξυνση ανισοτήτων, Μετανάστες) µετάλλαξαν την επιθετικότητα του
τοπικού πληθυσµού σε τάση Αυτοκαταστροφής. Τα Εγκλήµατα Τιµής µειώθηκαν
αισθητά αφού όλοι κατάλαβαν ότι και η Τιµή έχει τιµή και ανταλλακτική αξία, και
επιδόθηκαν –τάχιστα- σε ένα ‘’κανιβαλικό’’ κυνήγι Νεοπλουτισµού. Η υποκρισία και ο
εγωισµός επανέφεραν τα φεουδαρχικά κατάλοιπα, τα οποία µόλις εδραιώθηκαν
(Οικονοµικά Συµφέροντα) αναζητούν εναγωνίως τα µέσα συντήρησής τους( πάγιο
αίτηµα αύξησης της επιτήρησης και της καταστολής. Το άλλοθι της ολικής επαναφοράς
στο Παρελθόν δεν άργησε να έρθει: οι µετανάστες, οι άνθρωποι που χωρίς καµία
δυνατότητα οργάνωσης και αντίδρασης θα αποτελέσουν το παράδειγµα για την
επέκταση των αποκλεισµών και στις υπόλοιπες ‘’ επικίνδυνες’’ οµάδες(νεόπτωχοι,
συµβασιούχοι, άνεργοι κ.α.).
Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του φόβου του εγκλήµατος είναι εξίσου δυσάρεστη µε
την όξυνση των εγκληµατικών συµπεριφορών διότι φαίνεται καθαρά ότι σύντοµα θα
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οδηγηθούµε σε ένταση των συγκρούσεων. Η ξενοφοβία και ανασφάλεια των δηµοτών
εικάζεται ότι θέτει στο περιθώριο µεγάλες οµάδες πληθυσµού και πιθανότατα
γκετοποιεί ολόκληρες συνοικίες, της πόλης. Η µονοµερής αντίληψη για τις
εγκληµατικές συµπεριφορές αποπροσανατολίζει και καθοδηγεί ανεύθυνα τις δράσεις
µας. Έτσι, αυξάνονται οι δυσκολίες στη χάραξη και εφαρµογή µιας αντεγκληµατικής
πολιτικής µε βάση τον άνθρωπο και τις ιδιαιτερότητες της Ζακυνθινής κοινωνίας.
Κάτω απ’ αυτό το πρίσµα οι διαπιστώσεις αυτές διεκδικούν χαρακτήρα ερευνητικών
υποθέσεων προς περαιτέρω διερεύνηση και Παράθυρο ∆ιαλόγου µε το ∆ήµο
Ζακυνθίων.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΠΠΑ)
∆ΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ)

Το ΣΠΠΑ ∆ήµου Ζακυνθίων δηµιουργήθηκε µετά από εισήγηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ.
Σπυρίδωνα Σπ. Ξένου στη συνεδρίαση της 16ης Απριλίου 2003, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου µας.
Στις 4/7/2003 πραγµατοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση του νεοσύστατου ΣΠΠΑ ∆ήµου Ζακυνθίων
όπου τα µέλη αποδέχθηκαν τη τιµητική πρόταση του ∆ηµάρχου και στη συνέχεια
προχωρήσαµε σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Αντιπροέδρου και Γραµµατέα.
Αν θυµηθούµε λίγο το κλίµα της εποχής µπορούµε να αναφέρουµε την φόρτιση και όξυνση
των φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας που για χρόνια απασχολούσαν και συνεχίζουν να
ταλανίζουν το Τόπο µας. Ενδεικτικά και µόνο θα αναφερθώ στους 18 νεκρούς από τροχαία
ατυχήµατα εκείνη τη χρονιά (2η θέση Πανελλαδικά), στην 1η θέση στα Βίαια εγκλήµατα
(σύµφωνα µε έρευνα του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως/ Επιστ. Υπεύθυνος Ηλ.
Ιωακείµογλου), στην 2η θέση στη γενική κατάταξη εγκληµατικών συµπεριφορών (βλ. σχετ.
Έρευνα Υ.∆.Τ./ ∆ηµοσίευση 13/11/2003 εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ), στην παρουσία 17.000
µεταναστών στο Νοµό Ζακύνθου(2ος Νοµός Πανελλαδικά σε ποσοστό αλλοδαπών σε σχέση
µε τους γηγενείς), στην δραµατική αύξηση του πληθυσµού(36,6% µόνο στο ∆ήµο Ζακυνθίων)
καθώς επίσης και την κατακόρυφη στατιστική άνοδο σε µια σειρά εγκληµατικών
συµπεριφορών(Ναρκωτικά, Κλοπές& ∆ιαρρήξεις, Ληστείες κ.α.)
Το ΣΠΠΑ, µέσα σ’ αυτό το µικρό χρονικό διάστηµα λειτουργίας του, προσπάθησε και πέτυχε
να αποκτήσει µια εσωτερική συνοχή και αναγνωρισιµότητα από τη τοπική κοινωνία αφού σε
συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Αρχή προγραµµατίσθηκαν και υλοποιήθηκαν σηµαντικές δράσεις.
Θα αναφέρουµε, εδώ, ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί και παρουσιασθεί δύο σοβαρές ερευνητικές
προσπάθειες, στα όρια του ∆ήµου µας και ταυτόχρονα έχουν πραγµατοποιηθεί δύο
αντίστοιχα επιστηµονικά συνέδρια µε αξιόλογους καθηγητές απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το πρώτο

Συνέδριο, τον Μάρτιο του 2004, είχε ως θέµα ‘’Κοινωνιολογική και Νοµική
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προσέγγιση της Εγκληµατικότητας’’, όπου αναλύθηκαν τα αποτελέσµατα της έρευνας
Κοινωνικών Αναπαραστάσεων για το έγκληµα στο ∆ήµο Ζακυνθίων και παρουσιάστηκαν
αξιόλογες εισηγήσεις. Το δεύτερο, Οκτώβρης 2004, είχε ως θέµα ‘’ Οδική Ασφάλεια και
Τροχαία Ατυχήµατα στο ∆ήµο Ζακυνθίων ‘’ όπου εξετάσθηκαν τα πορίσµατα της έρευνας για
την οδική συµπεριφορά στο ∆ήµο Ζακυνθίων και κατέθεσαν προτάσεις, όλοι οι εµπλεκόµενοι
φορείς. Στο συνέδριο αυτό είχαµε τη τιµή και τη χαρά να φιλοξενήσουµε και τον Υφυπουργό
∆ηµοσίας Τάξεως κ. Χ. Μαρκογιαννάκη.
Ήδη, έχει πραγµατοποιηθεί η διεξαγωγή και τρίτου Συνεδρίου, στις 19/4/2005, µε θέµα
‘ ∆ιαδίκτυο: Ωφέλειες & Κίνδυνο ‘ (Το πρώτο πανελλαδικά για το ηλεκτρονικό έγκληµα), τα
συµπεράσµατα του οποίου παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του ΣΠΠΑ σε ειδική
Συνεδρίαση της Ο∆Ε ΤοΣΠΠΑ ενώ θα υπάρξει συµµετοχή του Συµβουλίου µας και στο
Συνέδριο που θα διοργανώσει το Φθινόπωρο του 2006 , το Κέντρο Πρόληψης, µε θέµα
‘’Ενδοοικογενειακή Βία- Κακοποίηση’’ .
Ταυτόχρονα µε τις ανωτέρω δραστηριότητες το συµβούλιο µας ήρθε σε επαφή µε όλους τους
φορείς που εµπλέκονται µε την πρόληψη του εγκλήµατος, στη Ζάκυνθο. Εκτός από την
ενηµέρωση και την ανταλλαγή απόψεων καταγράφηκαν και µια σειρά προβληµάτων που
απασχολούν τις τοπικές υπηρεσίες και συνιστούν εµπόδιο στην άσκηση των καθηκόντων
τους. Σηµαντική εργασία που ολοκληρώθηκε εντός του 2004 ήταν η συλλογή και καταγραφή
όλων των ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και αναφέρονται έµµεσα
ή άµεσα, στο εγκληµατικό φαινόµενο της Ζακύνθου (Αρχείο ΣΠΠΑ ∆ήµου Ζακυνθίων).
Με απόφαση του ΣΠΠΑ ήδη υλοποιείται σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Πρόγραµµα
Προληπτικής Ιατρικής µε τη συνεργασία του Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου.
Ταυτόχρονα και στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος έχουν ξεκινήσει Ενηµερωτικές
Συναντήσεις σε όλα τα Γυµνάσια και Λύκεια του ∆ήµου µε στόχο τη πληροφόρηση γύρω από
τη Φαρµακοδιέγερση (Ντόπινγκ), τα Τροχαία Ατυχήµατα και τα Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα
νοσήµατα.
Σηµαντικές είναι , επίσης, οι δράσεις του ΣΠΠΑ στη πρόληψη των Τροχαίων Ατυχηµάτων.
Μετά από µια σειρά συναντήσεων µε το ∆ήµαρχο Ζακυνθίων καταφέραµε να ξεκινήσει η
εφαρµογή και υλοποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης ∆ήµου Ζακυνθίων ενώ συνάµα
συµµετείχαµε ενεργά στη δηµιουργία Συλλόγου Εθελοντών Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων
που ήδη προσφέρει σηµαντικό έργο στη Ζακυνθινή κοινωνία. Τα αποτελέσµατα αυτών των
δράσεων εξέπληξαν ακόµη κι εµάς, αφού η µείωση τόσο στα Τροχαία όσο και στους Νεκρούς
άγγιξε το 70% αποδεικνύοντας ότι η ευαισθητοποίηση- ενηµέρωση αποτελούν τη βάση στις
πολιτικές πρόληψης.
Επίσης, έχουµε δηµιουργήσει και διανείµει στο ∆ήµο µας τρία (3) φυλλάδια µε οδηγίες
πρόληψης σε περίπτωση Κλοπής- ∆ιάρρηξης, Τροχαίου Ατυχήµατος και ενηµέρωσης για το
ρόλο του ΣΠΕ. Στη προσπάθεια άµεσης κινητοποίησης και επίλυσης των τοπικών
προβληµάτων επισκεφθήκαµε επτά φορές το Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως σε συνεργασία µε
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το ∆ήµο, τη Μητρόπολη και το Βουλευτή Ζακύνθου όπου αφού παρουσιάσαµε τα χρονίζοντα
τοπικά προβλήµατα, πετύχαµε τη σύσταση και λειτουργία τµήµατος Τροχαίας στην Α.∆.
Ζακύνθου.
Το σηµαντικότερο, όµως, επίτευγµα της δουλειάς µας αφορά την πρώτη πανελλαδικά
εκτεταµένη έρευνα – µελέτη του εγκληµατικού φαινοµένου στη Ζάκυνθο (Επιµέλεια Συγγραφή Ξένος Σπύρος). Η δουλειά αυτή που ήδη έχει παρουσιαστεί στην Ο∆Ε ΤοΣΠΠΑ
(28/6/2005) έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ολόκληρου του πολιτικού κόσµου της Χώρας και
της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας φτάνοντας µέχρι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η
προσπάθεια αυτή πιστεύουµε ότι αποτελεί πρότυπο οδηγό και για τα άλλα Συµβούλια ενώ
τοπικά συµπυκνώνει όλη τη συσσωρευµένη γνώση, έρευνα και ιστορική παράδοση
προσφέροντας ένα ανεκτίµητο έργο για το Μέλλον
Για το 2007, οι στόχοι έχουν καθορισθεί ως εξής :
-Άµεση συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης ‘’ΣΤΟΡΓΗ’’ για δράσεις κατά των
Ναρκωτικών
-∆ιοργάνωση Συνεδρίου µε θέµα ‘’Μετανάστες και Ζακυνθινή Κοινωνία’’
-Εκπόνηση Έρευνας Αξιών στα όρια του ∆ήµου Ζακυνθίων
-∆ιοργάνωση Ηµερίδας µε θέµα ‘’Πρόληψη Εγκληµατικότητας και ΜΜΕ’’
-Έναρξη εκτεταµένης συγκριτικής – πολυπαραγοντικής έρευνας µε θέµα
‘’Η Αυτοκτονία στη Ζακυνθο ‘’ µε τη συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου ,
της Ι.Μ. Ζακύνθου και του Νοσοκοµείου
-Προσπάθεια δηµιουργίας Κοινωνικής Υπηρεσίας στο ∆ήµο Ζακυνθίων και Κέντρου
Ψυχοκοινωνικής Μέριµνας

Κλείνοντας, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι παρά τα προβλήµατα δουλεύουµε µε όραµα και
στόχους, µε σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και µακριά απ’ τα γραφειοκρατικά
γρανάζια του ∆ηµοσίου. Το ΣΠΠΑ ∆ήµου Ζακυνθίων κατάφερε εκτός από µια επιστηµονική
οµάδα να γίνει και µια καλή παρέα φίλων, ανθρώπων που µπορούν να συνεννοούνται, να
προσφέρουν και να διεκδικούν. Η αξιολόγηση της δουλειάς µας θα πρέπει να είναι επιεικής
µιας και στον τόπο µας, αντίστοιχες προσπάθειες δεν έχουν καταγραφεί. Ελπίζουµε,
ανεξάρτητα απ’ τη πορεία υλοποίησης των προτάσεών µας, να καταστεί σαφές ότι η
πρόληψη της εγκληµατικότητας σε τοπικό επίπεδο µε τη συµµετοχή όλων των φορέων και
την ευαισθητοποίηση των δηµοτών, αποτελεί µια ευοίωνη προοπτική, παρά τα σηµαντικά
προβλήµατα εφαρµογής του νέου θεσµού.
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Ευρυδίκη Μπέσιλα-Βήκα
Καθηγήτρια Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Παντείου Πανεπιστηµίου

Τρόπος Σύστασης και Λειτουργίας ενός Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης της
Παραβατικότητας

Ζούµε σε µια εποχή, όπου το µέλλον πλέον ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η διαπίστωση
αυτή είναι κοινή στον ευρωπαϊκό µας χώρο, ο οποίος έχει προ πολλού ξεπεράσει την έννοια
του συγκεντρωτισµού. Αυτό αποτυπώνεται εναργέστατα τόσο στο Σύνταγµά µας, όσο και στα
υπόλοιπα χαµηλότερης τυπικής ισχύος θεσµικά µας κείµενα.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως πρωτογενές κύτταρο της δηµοκρατίας αλλά και ως σηµαντική
συνιστώσα του διοικητικού µας συστήµατος έχει αναπτύξει µία πληθωρική δράση, η οποία
διέπεται, στο σύνολό της, από τις αρχές της εγγύτητας και της δηµοκρατικής συµµετοχής. Η
δράση αυτή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σηµατοδοτεί ουσιαστικά και συµβολικά

την

αναβάθµισή της και προσδιορίζει τον καινούριο ρόλο της που δεν αφορά µόνο τη διαχείριση
των δηµοσίων υποθέσεων

που έχουν τοπικό χαρακτήρα, αλλά όλων εκείνων των

υποθέσεων που προσιδιάζουν στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και στην άµεση δηµοκρατική της
νοµιµοποίηση.
Κορωνίδα όλων αυτών των υποθέσεων

είναι η άσκηση από µέρους της κοινωνικής

πολιτικής. Η κοινωνική πολιτική όµως για να αποδώσει τα αναµενόµενα δεν µπορεί να
ασκείται µε ενέργειες χωρίς συνέπεια και συνέχεια, που δηµιουργούν την αίσθηση πως η
δράση της συνδέεται µε την προχειρότητα και τον αυτοσχεδιασµό. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για
να ασκήσει µία αποτελεσµατική κοινωνική πολιτική θα πρέπει να δηµιουργήσει τις υποδοµές
εκείνες, που να µπορούν να διαµορφώσουν τους όρους µιας µακροπρόθεσµης κοινωνικής
δράσης µε προοπτικές ανάπτυξης.
Ο νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προσφέρει ένα ευρύτατο φάσµα κοινωνικών
δραστηριοτήτων, προβλέποντας µάλιστα στο άρθρο 75 µία ολόκληρη παράγραφο (ε), η
οποία υπό τον τίτλο «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» απαριθµεί ενδεικτικά ορισµένες
από αυτές.
Μια εκ των σπουδαιότερων, η οποία για πρώτη φορά περιλαµβάνεται µεταξύ των
αρµοδιοτήτων κοινωνικού περιεχοµένου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και µάλιστα σε ειδικό
άρθρο (άρθρο 84), είναι η σχεδίαση, οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή
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προγραµµάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά
τους, µε τη δηµιουργία Συµβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας.
Η αντίληψη πλέον είναι κοινή, πως το κράτος µόνο του δεν µπορεί να προλάβει την
εγκληµατικότητα και ιδιαίτερα την µικροµεσαία. Χρειάζεται συντονισµός τόσο της δηµόσιας,
όσο και της δηµοτικής ή κοινοτικής καθώς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η πρόληψη είναι
αδύναµη σήµερα, διότι το κράτος δεν µπορεί να παρακολουθήσει κάθε πτυχή της κοινωνικής
ζωής. Τα γενικά µέτρα που χρησιµοποιεί δεν µπορούν να συµπεριλάβουν τις ιδιαιτερότητες
που εµφανίζει κάθε τοπική κοινωνία ώστε να αποφευχθεί η θυµατοποίηση των ατόµων. Ο
ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο θέµα αυτό είναι ιδιαίτερα µεγάλος και η συµβολή της
πρέπει να είναι άµεση και αποτελεσµατική. Αυτό όµως το οποίο προέχει είναι η οργάνωση.
Η σύσταση των ΤΟ.Σ.Π.Π.Α. προβλέφθηκε για πρώτη φορά στο Ν. 2713/99, όπως αυτός
τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3387/2005.
Η παρ. 1 του άρθρου 16 του πιο πάνω νόµου ορίζει, πως σε κάθε δήµο ή κοινότητα µε
πληθυσµό άνω των 3.000 κατοίκων συνιστάται Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης της
Παραβατικότητας. Τέτοια συµβούλια είναι δυνατόν να συνιστώνται και ανά δηµοτικό
διαµέρισµα, που υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Η σύσταση και λειτουργία κάθε Τοπικού
Συµβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας πραγµατοποιείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου ή
Προέδρου της Κοινότητας, ύστερα από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού
Συµβουλίου. Η πρόταση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει, εκτός από την ίδρυση της δοµής και
πρόταση για τον αριθµό των µελών που θα απαρτίζουν τα ΤΟ.Σ.Π.Π.Α., και ο οποίος πρέπει
αν κυµαίνεται µεταξύ πέντε έως έντεκα µελών, καθώς και τον ορισµό τους.
Τα µέλη αυτά, των οποίων η θέση είναι τιµητική και άµισθη, πρέπει να ορίζονται µεταξύ των
δηµοτών

και κατοίκων του ΟΤΑ, που διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τοµέα της

εγκληµατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληµατολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι,
αστυνοµικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και γιατροί καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων
και κοινωνικών φορέων (µέλη µη κυβερνητικών οργανώσεων, οµάδες εθελοντών, εκκλησίας,
σχολείου, µέλη συλλόγων γονέων, µέλη εφορίας ή οµάδων προσκόπων ή οδηγών κ.α.)
Απαραίτητη κρίνεται κατά τη γνώµη µας και η συµµετοχή ενός εκπροσώπου της µαθητικής
νεολαίας.
Τα ΤΟ.Σ.Π.Π.Α. αποτελούν συµβουλευτικά ή γνωµοδοτικά όργανα, των οποίων η σύσταση
είναι προαιρετική για τους ΟΤΑ, όµως αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω της αποστολής και του
έργου τους και θα πρέπει να ενταχθούν όχι µόνο µέσα στον κοινωνικό ιστό αλλά και στο
πακέτο των υπηρεσιών που προσφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στους πολίτες της, ιδιαίτερα
αυτούς των µεγάλων αστικών κέντρων. Γι’ αυτό θα πρέπει η σύσταση των συµβουλίων
αυτών να ξεπεράσει τον απλό και αόριστο χαρακτήρα άσκησης µέρους της κοινωνικής
πολιτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά να ενταχθεί δυναµικά στην εσωτερική δοµή του
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∆ήµου. Υπό αυτήν την έννοια φαίνεται να αντιλαµβάνεται τις δοµές αυτές ο νέος Κώδικας
∆ήµων και Κοινοτήτων, ο οποίος τις προβλέπει σε εδικό άρθρο (άρθρ. 84), πέρα της γενικής
αναφοράς τους στο άρθρο 75 §1 εδ. Ε υπό τον γενικό τίτλο «Κοινωνική Προστασία και
Αλληλεγγύη».
Είναι αλήθεια, πως ο θεσµός αυτός που έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία σε άλλες χώρες και έχει
αποδώσει καρπούς στον τοµέα της πρόληψης της παραβατικότητας, στην Ελλάδα, εκτός
ελάχιστων εξαιρέσεων, θα λέγαµε επιεικώς πως δεν απέδωσε τα ανάλογα. Από

την

πρόβλεψή του στο νόµο πέρασαν περίπου έξι χρόνια και ο απολογισµός είναι
αποκαρδιωτικός.

Αλλού

δεν

συστάθηκαν

καθόλου

Συµβούλια

Πρόληψης

της

Παραβατικότητας, αλλού συστάθηκαν αλλά δεν λειτούργησαν, αλλού αδρανοποιήθηκαν µετά
από µερικούς µήνες λειτουργίας και αλλού παρέµειναν µόνο στα χαρτιά.
Η αποτυχία για πολλούς οφείλεται κυρίως στην έλλειψη καταλλήλων προσώπων, που θα
µπορούσαν να ενθαρρύνουν και τους υπολοίπους για να υπάρξει έργο. Έλλειψη ενός
επαγγελµατία υπαλλήλου του δήµου, ο οποίος θα έχει την φροντίδα συντονισµού,
κατεύθυνσης, γραµµατειακής στήριξης και εµψύχωσης του έργου των υπολοίπων µελών του
ΤΟ.Σ.Π.Π.Α.
Το ΤΟ.Σ.Π.Π.Α. είναι θεσµός που στηρίζεται στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κύρια επιδίωξή τους είναι η ενίσχυση των δεσµών της γειτονιάς για την ενδυνάµωση της
συµµετοχικής αντεγκληµατικής πολιτικής. Η συµµετοχή του κοινού στην πρόληψη της
εγκληµατικότητας αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση, διότι το κοινό, κατά κύριο λόγο,
διαµορφώνει και οργανώνει το ρυθµό της κοινωνικής συµβίωσης µέσα στην οποία
εκδηλώνεται και η παραβατική δραστηριότητα. Κεντρική επιδίωξή τους είναι η προστασία της
τοπικής κοινωνίας µέσω της πρόληψης, µέσα από τη σύσταση δικτύου στελεχών πρόληψης
και µέσα από τον κοινωνικό σχεδιασµό για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.
Συνδράµουν το κοινωνικό έργο της αστυνοµίας και καλούνται να αντιµετωπίσουν τα αίτια
που προκαλούν την παραβατικότητα όχι όµως και αν υποκαταστήσουν την αστυνοµία.
Στοχεύουν στην καταπολέµηση του φόβου της µικροµεσαίας εγκληµατικότητας, στη
διαπαιδαγώγηση των πολιτών από τις νεαρές ηλικίες για σωστή συµπεριφορά και αποφυγή
των αιτιών που οδηγούν στην παραβατικότητα, στην αναστολή παραβατικών τάσεων
ευπαθών κοινωνικά ατόµων, µε σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του πολίτη.
Πολύτιµος σύµµαχός τους µπορεί να αναδειχθεί η ενίσχυση και ενθάρρυνση του
εθελοντισµού. Είναι όµως αυτό αρκετό;
Η αλήθεια είναι, και αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα στο παρελθόν, πως η Τοπική
Αυτοδιοίκηση πέρασε δύσκολα διότι δεν µπορεί να ασκήσει αποτελεσµατικά τις αρµοδιότητές
της χωρίς ανάλογους πόρους. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στη συγκεκριµένη διατύπωση
του άρθρου 102 του Συντάγµατος στην τελευταία αναθεώρηση, σύµφωνα µε το οποίο κάθε
µεταφερόµενη στους ΟΤΑ αρµοδιότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους
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πόρους. Η εφαρµογή της διάταξης αυτής έχει αποδειχθεί µέχρι σήµερα ηµίµετρο, διότι το
πρόβληµα της χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν λύνεται
µε την απλή παροχή εσόδων, που συχνά σκοντάφτει σε δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες,
αλλά µε την παροχή πηγών εσόδων, ώστε να καταστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση ουσιαστικά
οικονοµικά αυτοτελής.
Το πρόβληµα της χρηµατοδότησης της συγκεκριµένης δράσης των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. µας
απασχόλησε και µας απασχολεί στο Κεντρικό Συµβούλιό τους του Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης, στο πλαίσιο του οποίου αναζητάµε εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησής τους κυρίως
από ευρωπαϊκά προγράµµατα. Θα πρέπει όµως και η ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να γίνει
όχι µόνο πιο ευέλικτη στην υποδοχή και απορρόφηση τέτοιων προγραµµάτων, αλλά θα
πρέπει να δηµιουργηθούν και κατάλληλες υποδοµές για τη διεκδίκηση και συµµετοχή σε
τέτοιες µορφές χρηµατοδότησης που ο χρονικός τους ορίζοντας είναι περιορισµένος και οι
διάφορες γραφειοκρατικού τύπου αγκυλώσεις µας οδηγούν πάντα να τρέχουµε απέλπιδες
πίσω από αυτά.
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∆ηµήτρης Βεζυράκης

Πρόεδρος Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
Μέλος ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ

Κοινωνικοί Λειτουργοί και κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας

Η ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση των κοινωνικών αναγκών και η εµφάνιση νέων κοινωνικών
κινδύνων, µας οδηγεί στην υποχρέωση για αποτελεσµατική κοινωνική πολιτική ενάντια στον
κοινωνικό αποκλεισµό, ικανοποιώντας αιτήµατα πολιτών και αµβλύνοντας τους κινδύνους µε
συγκεκριµένες

αποφάσεις

για

∆ράση.

Είναι

γεγονός

ότι

οι

κοινωνικές

ανάγκες

διαφοροποιούνται µε ταχείς ρυθµούς και η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται σε :
1. ∆ηµογραφικές µεταβολές, όπως η γήρανση πληθυσµού, που οδηγεί στην άνοδο του
δείκτη δηµογραφικής εξάρτησης µε επακόλουθο την αύξηση της ζήτησης για κοινωνικές
υπηρεσίες.
2. Μετασχηµατισµό των παραδοσιακών δοµών της οικογένειας µε αποτέλεσµα την
επικράτηση νέων οικογενειακών σχηµάτων (µονογονεϊκές οικογένειες, µονοµελή νοικοκυριά)
και διαφοροποίηση των ρόλων τω ν δυο φύλλων µε κυρίαρχο χαρακτηριστικό την αυξανόµενη
συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.
3. Μείωση στα επίπεδα παροχής άτυπης φροντίδας, που οφείλεται στις αλλαγές των
αντιλήψεων για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας και την
δυνατότητα ή προθυµία τους να προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες.
4. Μεταβολές στον τοµέα της απασχόλησης µε την εισαγωγή νέων µορφών εργασίας.
5. Έλευση µεγάλου αριθµού µεταναστών (νόµιµων και : παράνοµων), ιδιαίτερα µετά το
1989, λόγω των πολιτικών αλλαγών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Ευθύνη της Κυβέρνησης είναι η ανάδειξη της υποχρέωσης για αποτελεσµατική δράση
Κοινωνικής Πολιτικής, ως προτεραιότητα, διανέµοντας πόρους και δράσεις στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση έτσι ώστε από την αρχή της γενικότητας και αναποτελεσµατικότητας να
περάσουµε στην αρχή της εξειδίκευσης και την µέτρησης των (διαφορετικών) αναγκών σε
τοπικό επίπεδο.
Η δράση κοινωνικής πολιτικής πρέπει να έχει δυο κατευθύνσεις : την αντιµετώπιση των
παλαιών και σηµερινών προβληµάτων αλλά και να προετοιµάζεται και να εξελίσσεται
αναθεωρώντας απόψεις για τις νέες µορφές των κοινωνικών προβληµάτων στο µέλλον.
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Οι πολιτικές λοιπόν πρέπει να είναι υπό συνεχή διαµόρφωση,
ιδιαίτερα :
1.

Ως προς το χαρακτήρα των παροχών όπου το σύστηµα είναι προσανατολισµένο στην

µεταβίβαση παροχών σε χρήµα χωρίς να έχει γίνει ποτέ ορθολογική αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας

των

παροχών

και

της

επίπτωσης

τους

στη

µείωση

των

κοινωνικοοικονοµικών ανισοτήτων.
2.

Στην προνοιακή πολιτική που ήταν κυρίως προσανατολισµένη σε παροχή υπηρεσιών

ιδρυµατικού χαρακτήρα
3.

Στην έκταση της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών και το ύψος των κοινωνικών

παροχών που δεν αντιστοιχούν στην ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών
4.

Στην έλλειψη αποκεντρωµένου δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών και στην άνιση

γεωγραφική κατανοµή των υποστηρικτικών δοµών
5. Στην ανάπτυξη συστήµατος και την οργάνωση των µορφών προστασίας στην διοίκηση και
την στελέχωση τους.
6. Στην πρόσβαση των πολιτών στις κοινωνικές υπηρεσίες.
7. Στην αξιολόγηση των παροχών
8. Στην στελέχωση υπηρεσιών µε εξειδικευµένο προσωπικό.
Βασική προϋπόθεση πρέπει να είναι πάντα η σύνδεση της κοινωνικής πολιτικής µε την
προώθηση στην αγορά εργασίας, η κατάργηση του πελατειακού κράτους και η µετατροπή
του κράτους παροχών σε κράτος Προνοίας.
Οι προτεραιότητες πρέπει να διακριθούν µε βάση ορισµένα χαρακτηριστικά που έχουν σχέση
µε την φτώχεια και τον αποκλεισµό, και είναι η µεγάλη ηλικία πληθυσµού (το 62 % του
φτωχού πληθυσµού είναι ηλικίας 65 χρονών και άνω), η µη ένταξη στην αγορά εργασίας (το
65 % των φτωχών είναι άνεργοι ή ανίκανοι προς εργασία), ο γεωγραφικός αποκλεισµός, η
φυσική κατάσταση του ατόµου.
Οι δράσεις δε κοινωνικής πολιτικής εκτός από αποτελεσµατικές πρέπει να είναι
κοινωνικά αποδεκτές και αξιόπιστες.
Η κοινωνική αλληλεγγύη µέσα από την αποδοχή και η αξιοπιστία των διοικητικών
µηχανισµών διανοµής κοινωνικής φροντίδας χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και µε
διαφύλαξη των ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών πρέπει να είναι η αρχή µας.
Η υιοθέτηση γραµµής φτώχειας και ο καθορισµός ενός ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος
και δράσεις µε την εγγύηση υπηρεσιών πρέπει να είναι ο επόµενος σχεδιασµός.
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Παρά το γεγονός ότι στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι κοινωνικές δαπάνες,
εν τούτοις το ποσοστό που διατίθεται για την κοινωνική πρόνοια έχει παραµείνει σε χαµηλά
επίπεδα. Ενδεικτική είναι η εξέλιξη των δαπανών για µητρότητα, οικογένεια και πρόνοια οι
οποίες ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 1, 6 το 1993, 1,9 το 1994, 2, 3 το 1995 και 2, 2 το 1996.
Επίσης ενώ έχει δηµιουργηθεί ένα µεγάλο δίκτυο υπηρεσιών µε στόχο την εξασφάλιση νέων
ευκαιριών, την πρόληψη και καταπολέµηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού,
ένα µικρό ποσοστό (13 % περίπου) έχει «ανέβει» τη γραµµή φτώχειας από το συνολικό
ποσοστό (35 % περίπου) του πληθυσµού, που ήταν κάτω από την γραµµή φτώχειας.
Αξίζει να ση µειωθεί ότι όταν µιλάµε για φτώχεια, δεν αναφερόµαστε µόνο στα
εισοδήµατα αλλά και στους πόρους (υλικούς,

πολιτιστικούς, κοινωνικούς) που

διαµορφώνουν ένα ελάχιστο αποδεκτό βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες (ορισµός φτώχειας
απόφαση 19/12/84 ΕΟΚ).
Στη χώρα µας ο τοµέας κοινωνικής φροντίδας παρουσιάζει απουσία κοινωνικού σχεδιασµού,
µερική κάλυψη — ικανοποίηση του κοινωνικών αναγκών που διενεργείται από πολλαπλές
αποσπασµατικές και ασυντόνιστες πολιτικές.

Ρόλο - κλειδί θα κληθούν να παίξουν οι κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, που όµως
εκτός από αναδιοργάνωση σ' ένα νέο πλαίσιο (µια νέα ∆ιεύθυνση) πρέπει να διαθέτουν
αξιόπιστη βάση δεδοµένων για την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση, να διαπιστώνουν
τις ανάγκες εξατοµικευµένα και οπωσδήποτε επαρκώς και να είναι κατάλληλα στελεχωµένες.
Η δυνατότητα των κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη χάραξη
στρατηγικής για την αντιµετώπιση των αναγκών των πολιτών για απασχόληση, πρόοδο,
ευηµερία µέσα σ' ένα ανατροφοδοτούµενο σύστηµα αξιοποιώντας την κοινωνική συµµετοχή
των πολιτών και την συνεργασία κεντρικής εξουσίας και τοπικών αρχών.
Σε κάθε ∆ήµο της χώρας δηµιουργείται µια νέα ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών
στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπου εκεί εντάσσονται όλα τα προγράµµατα και
οι δράσεις µε στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, τη µείωση του
διοικητικού κόστους και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού.
Σήµερα σε επίπεδο ∆ήµων λειτουργούν προγράµµατα στήριξης ατόµων α) τρίτης ηλικίας β)
οικογένειας και παιδιού γ) ατόµων µε αναπηρίες δ) ευπαθών οµάδων, είτε υπό µορφή
Νοµικών προσώπων (π.χ. ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθµοί) είτε αδιαβάθµητων δράσεων (π.χ.

57

Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ) χωρίς ενιαίο φορέα συντονισµού, µε µεγάλο διοικητικό κόστος και
δεν αξιοποιούν σε βαθµό απόδοσης το ανθρώπινο δυναµικό.
Η διάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών πρέπει να καλύπτει τους 4
τοµείς δηλαδή α) ηλικιωµένους β) οικογένεια και παιδί γ) αναπήρους δ) ευπαθείς
οµάδες.
Ενδεικτικά :
- ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών
- Γραφείο ενηµέρωσης και κατεύθυνσης πολιτών
- Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης - Γραµµατεία
- Τµήµα Συµβουλευτικής
- Τµήµα προστασίας Ηλικιωµένων
- Τµήµα προστασίας Αναπήρων
- Τµήµα προστασίας Οικογένειας και Παιδιού
- Τµήµα Ευπαθών Οµάδων
- Γραφείο Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Εγκληµατικότητας.
Στο πλαίσιο κοινωνικής συµµετοχής και γνωµοδοτικών κατευθύνσεων, συστήνεται Επιτροπή
που συµµετέχουν εκλεγµένοι πολίτες -Εργαζόµενοι - Ειδικοί.
Η στελέχωση της ∆ιεύθυνσης γίνεται πάντα µε εξειδικευµένο προσωπικό που σήµερα
απουσιάζει από τους ∆ήµους.
Οι δε αρµοδιότητές της ενδεικτικά είναι οι παρακάτω :
1. Έρευνα και καταγραφή κοινωνικών προβληµάτων και πληθυσµού µε τα συγκεκριµένα
προβλήµατα
2. Κοινωνικός Σχεδιασµός για την πρόληψη κοινωνικών αναγκών.
3. Πληροφόρηση και υποστήριξη πολιτών.
4. ∆ηµιουργία εθελοντικών οµάδων.
5. Πρόγραµµα αγωγής υγείας και προληπτικής ιατρικής ιδιαίτερα σε ευπαθείς οµάδες (π.χ.
τσιγγάνοι).
6. Προγράµµατα ενηµέρωσης για ναρκωτικά, ΑIDS, κάπνισµα, αλκοόλ.
7. ∆ηµιουργία Τράπεζας Αίµατος.
8. Συνεργασία µε σχολεία για κοινωνική εργασία µέσα στους χώρους εκπαίδευσης.
9. Συµβουλευτική γονέων για ενδοοικογενειακά προβλήµατα.
10. Συνεργασία για προγράµµατα Ε.Ε. για επαγγελµατική κατάρτιση
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νέων και επαγγελµατικό προσανατολισµό.
11. Επιµορφωτικές εκδηλώσεις.
12. Κατασκηνωτικά προγράµµατα για νέους και ηλικιωµένους.
13. Παροχή βοήθειας σε τρόφιµα, ενδύµατα και φάρµακα σ' ανθρώπους που έχουν
ανάγκη.
14. ∆ιασύνδεση µε άλλες υπηρεσίες και παραποµπή.
15. Συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες κρατικές Ν.Π.Ι.∆., Ν.Π.∆.∆. για την
αποτελεσµατικότερη
16. Στήριξη

και

καλύτερη

και

αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων.

προστασία

της

οικογένειας,

του

παιδιού,

των ηλικιωµένων, των

ατόµων µε αναπηρίες, των ευπαθών οµάδων.
17. Άσκηση επιδοµατικής πολιτικής.
18. Παραβατικότητα νέων κ.α.
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Νικόλαος Γεωργουλέας

∆ικηγόρος, Μέλος ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.
∆ιαµεσολάβηση και εξωδικαστική επίλυση των διαφορών στις τοπικές κοινωνίες

Η προσφυγή πολιτών στο Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας δεν αποτελεί
πανάκεια. Οµοίως, φιλοδοξία του προγράµµατος δεν αποτελεί να υποκαταστήσουν τα
ΤοΣΠΠΑ θεσµούς µε υπερχιλιετή λειτουργία, όπως η οικογένεια και η Αστυνοµία, ούτε
στοχεύει στην de facto δηµιουργία ενός νέου βαθµού ∆ικαιοδοσίας των ∆ικαστηρίων.
Τόσο οι λεγόµενες ιστορική και τελολογική, όσο και η γραµµατική ερµηνεία των διατάξεων
του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου, δηλαδή του νόµου που καθορίζει την αποστολή και τις
λεπτοµέρειες λειτουργίας των ΤοΣΠΠΑ, είναι σαφής: τα Συµβούλια συστάθηκαν και
λειτουργούν µε αποκλειστικό σκοπό την επιδίωξη της κοινωνικής ειρήνης και την πρόληψη
της παραβατικότητας, δηλαδή της χαµηλού βαθµού - κινδύνου παραβατικής συµπεριφοράς
των πολιτών όλων την ηλικιών, κάθε κοινωνικής ή φυλετικής καταγωγής, οικονοµικής
κατάστασης και µορφωτικού επιπέδου. Και δεν είναι τυχαία ούτε η πρόνοια που έλαβε ο
νοµοθέτης ούτε η προσπάθεια του ΚΕΣΠΠΑ να αποτελέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση το όχηµα
του νέου αυτού θεσµού. Γιατί κανένα κεντρικό όργανο ή επιστηµονικό συµβούλιο,
αποµονωµένο από τις τοπικές συνθήκες και πρακτικές και εγκλωβισµένο στο επίπεδο της
θεωρίας, δεν µπορεί να προσφέρει, αν δε βρίσκεται σε επαφή µε την κατά τόπους κοινωνική
εξέλιξη.
Η απασχόληση µε όλον τον πληθυσµό των αστικών κέντρων, βεβαίως, δεν εµποδίζει
αφενός το Κεντρικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας να «στοχοποιεί» ειδικότερες
κατηγορίες του πληθυσµού, οι οποίες κατά την κρίση του αποτελούν οµάδες υψηλού
κινδύνου, ως προς την πιθανότητα εµπλοκής σε παραβατική συµπεριφορά, όπως λ.χ. οι
τοξικο-εξαρτηµένοι και οι ανήλικοι. Αφετέρου, στα κατά τόπους Συµβούλια Πρόληψης
Παραβατικότητας, παρέχεται η δυνατότητα να προσαρµόζουν το πρόγραµµα και τη
δραστηριότητά τους στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ως έργο
των Συµβουλίων αναφέρεται όχι µόνο η κατάρτιση προγράµµατος πρόληψης της
παραβατικότητας στη δηµοτική ή κοινοτική περιφέρεια αρµοδιότητάς των, η διατύπωση
γνώµης επί σχετικών ερωτηµάτων του ∆ηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ή των
τοπικών κοινωνικών και επιστηµονικών φορέων, η συνεργασία µε τα αντίστοιχα Συµβούλια
όµορων ∆ήµων ή Κοινοτήτων, αλλά και η διοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων και άλλων
συναφών εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, η συνεχής, µέσω των
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τοπικών µέσων µαζικής επικοινωνίας, ενηµέρωση των κατοίκων, καθώς και η εκδήλωση
κάθε άλλης σχετικής δραστηριότητας.
Ως προς τα ανωτέρω µπορεί ίσως κάποιος να θεωρήσει ότι περιορίζονται στη σφαίρα της
θεωρίας και του ευκταίου, αναλογιζόµενος την τύχη πολλών προγραµµάτων εθελοντισµού.
Η απάντηση των ανθρώπων που απαρτίζουν το ΚΕΣΠΠΑ και τα ΤοΣΠΠΑ είναι διπλή:
αφενός η επιτυχία του προγράµµατος εθελοντισµού κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών
Αγώνων της Αθήνας ήταν απρόσµενη και δηλωτική της στάσης του σύγχρονου πολίτη ως
προς τον εθελοντισµό. Αφετέρου, στα ΤοΣΠΠΑ παρέχεται το µέσο της διαµεσολάβησης,
ίσως της κορυφαίας και αµεσότερης δυνατότητας παρέµβασης του θεσµού.
Η διαµεσολάβηση διενεργείται είτε από κάποιον από τους εθελοντές πολίτες, οι οποίοι
στελεχώνουν αµισθί και τιµητικώς το Τοπικό Συµβούλιο και οι οποίοι έχουν ειδικές γνώσεις
και εµπειρία, όπως συνταξιούχοι δικαστικοί είτε από επαγγελµατίες µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου, οι οποίοι αποκαλούνται εµψυχωτές και είναι ειδικοί κοινωνικοί
επιστήµονες, όπως κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι. Οι διαµεσολαβητές, σε ειδικό χώρο
που παρέχει ο ∆ήµος, αφενός δέχονται πολίτες οι οποίοι αντιµετωπίζουν, είτε οι ίδιοι είτε
άτοµα του στενού περιβάλλοντός τους πρόβληµα παραβατικότητας. Αφετέρου, πολίτες που
βρίσκονται σε διένεξη µε κάποιον άλλο πολίτη. Η δεύτερη περίπτωση αποτελεί το σηµείο
ενδιαφέροντος της παρούσας εισήγησης.
Η διαµεσολάβηση δεν αποσκοπεί στην επίλυση της όποιας διαφοράς υπέρ του ενός ή
άλλου µέρους. Ο διαµεσολαβητής δεν εκδίδει αποφάσεις δεσµευτικές για τα εµπλεκόµενα
µέρη ή τις ∆ηµόσιες Αρχές. Αποτέλεσµα της διαµεσολάβησης δεν είναι αποφάσεις που
δηµιουργούν εκτελεστούς τίτλους. Εν ολίγοις, η αυθεντία της εννόµου τάξεως και τα όρια
δράσης της Ελληνικής Αστυνοµίας δε θίγονται σε καµία περίπτωση. Σκοπός της
διαµεσολάβησης είναι η κοινωνική ειρήνη. Στη διαδικασία αυτή δεν αποδίδεται δίκαιο µε τη
νοµική έννοια του όρου, δεν αναδεικνύεται νικητής, δεν αποδίδεται µοµφή ή ποινή στον
«ηττηµένο». Ο εµψυχωτής καταγράφει τις απόψεις των µερών και διερευνά την πιθανότητα
συµβιβασµού. Προσπαθεί να πείσει τους εµπλεκόµενους για την αξία του συµβιβασµού,
τους επεξηγεί ότι ο συµβιβασµός αποσκοπεί στην κοινωνική ειρήνη και όχι στην εξόντωση
του άλλου µέρους, τους παραθέτει τα πλεονεκτήµατα του συµβιβασµού, ιδιαίτερα για το
είδος και τη βαρύτητα της διαφοράς που συνήθως εξετάζονται στο πλαίσιο των ΤοΣΠΠΑ. Η
υπογραφή πρακτικού συµβιβαστικής επίλυσης δεν αποκλείεται, αλλά θα πρέπει να
επεξηγείται στους εµπλεκοµένους ότι, αν δεν υπάρξει κάποια νοµοθετική πρόβλεψη, θα
αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο και ως τέτοιο θα αντιµετωπίζεται από το ∆ικαστήρια.
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Σηµειώνεται ότι η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς είναι υποχρεωτική κατά
τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας πριν από την εκδίκαση αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου
(αρ. 208 ΚΠοΛ∆) και του Πολυµελούς Πρωτοδικείου (212Α ΚΠολ∆), ενώ παρέχεται και ως
γενική δυνατότητα, πριν από την άσκηση αγωγής ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου, η
προσφυγή στον αρµόδιο Ειρηνοδίκη, µε σκοπό την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς (αρ.
209 ΚΠοΛ∆).

Οι διατάξεις δε του Ποινικού Κώδικα για την ανάκληση της έγκλησης,

ουσιαστικά διαπνέονται από το πνεύµα του συµβιβασµού για διαφορές όπως η εξύβριση, η
συκοφαντική δυσφήµηση, οι απλές σωµατικές βλάβες, αλλά και του συνόλου των κατ΄
έγκληση διωκοµένων εγκληµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµα ότι µε την τροποποίηση του
άρθρου 379 παρ. 2 του ΠΚ µε το αρ. 14 παρ. 1 & 3 του ν. 2721/1999, ο υπαίτιος της πράξης
της υπεξαίρεσης σε βαθµό πληµµελήµατος απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν ικανοποίησε
εντελώς το ζηµιωθέντα µε τη θέληση του, µέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως του
πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, µε την καταβολή του κεφαλαίου, των τόκων υπερηµερίας και
των δικαστικών εξόδων. Γίνεται σαφές ότι ο Νοµοθέτης επιθυµεί την επίλυση των διαφορών
µε εξωδικαστικό συµβιβασµό και µόνο σε περίπτωση αποτυχίας αυτού παρέχει τα µέσα για
τη δικαστική επιδίωξη του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος.
Ωστόσο, η εµπειρία δείχνει ότι τα ανωτέρω µέσα δικαστικού ή προδικαστικού συµβιβασµού
δεν αποδίδουν όσο αναµενόταν. Οι διαφορές που υπάγονται στην κρίση του Μονοµελούς
και του Πολυµελούς Πρωτοδικείου πρέπει κατά το νόµο να είναι της τάξεως των 12.000 και
80.000 ευρώ αντιστοίχως τουλάχιστον. Το οποίο σηµαίνει ότι ο ενάγων, πριν φθάσει στο
σηµείο να αναζητήσει δικαστικώς την οφειλή, κατά κανόνα έχει προσπαθήσει προφορικώς ή
µε εξώδικες δηλώσεις να ικανοποιήσει την απαίτησή του και συνεπώς δε δείχνει διάθεση για
διαπραγµάτευση, η οποία στο µυαλό του µέσου πολίτη που διεκδικεί τα χρήµατά του είναι
ένα ακόµα µέσο κωλυσιεργίας του εναγοµένου. Οµοίως, στις περισσότερες περιπτώσεις
κατ΄ έγκληση διωκοµένων εγκληµάτων του Ποινικού Κώδικα, τελικώς το ∆ικαστήριο κρίνει
την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουµένου. Η συχνή αδυναµία συµβιβαστικής επίλυσης
της διαφοράς θα πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι όλες οι ανωτέρω δυνατότητες
συµβιβασµού παρέχονται παράλληλα ή ελάχιστα πριν τη δικαστική επιδίωξη των
διεκδικουµένων, όταν οι εµπλεκόµενοι έχουν πάψει να είναι διαλλακτικοί ή όταν έχουν
µεσολαβήσει γεγονότα που οξύνουν τα πνεύµατα.
Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά του θεσµού της διαµεσολάβησης από τις προαναφερθείσες
δυνατότητες. Ο διαµεσολαβητής επιλαµβάνεται της διαφοράς εν τη γενέσει της και προωθεί
το συµβιβασµό προτού εµφιλοχωρήσουν άλλες σκέψεις στους εµπλεκόµενους.
Η διαµεσολάβηση έχει πεδίο εφαρµογής τόσο στους µικρούς ∆ήµους, όσο και στα µεγάλα
αστικά κέντρα. Καθηµερινές µικροδιαφορές, στις οποίες κανείς µας δε δίνει σηµασία µέχρι
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να εµπλακεί και ο ίδιος: τα νερά από τη διπλανή αυλή ή το διαµέρισµα του επάνω ορόφου, η
δυνατή µουσική σε ώρες κοινής ησυχίας, η παραβίαση ορίων κτηµάτων, οι µικροδιενέξεις
µεταξύ γειτόνων, οι οµάδες ανηλίκων – πριν φτάσουν στο σηµείο να δρουν ως συµµορίες –
που κάνουν φασαρίες και προκαλούν φθορές, είναι µόνο µερικές από τις περιπτώσεις που ο
εµψυχωτής µπορεί να παρέµβει και να συµβάλει στην αποκλιµάκωση της έντασης. Είναι
αυτή η ένταση που οδηγεί, αν δε ληφθεί µέριµνα για την εκτόνωση, σε διατυπώσεις
παραπόνων στην Εισαγγελία και στο αστυνοµικό τµήµα, σε µηνύσεις, στην κατάθεση
αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων και αγωγών ή, ακόµη χειρότερα, στην αυτοδικία.

Η

δικαστική εµπλοκή, για αιτίες που πολλές φορές δε φαντάζουν σοβαρές, ενώ στην
πραγµατικότητα µπορεί να δυσχεραίνουν αφάνταστα την καθηµερινότητα του πολίτη, είναι
πολυέξοδη, χρονοβόρος και λόγω της έντασής της, επιβαρυντική για το κοινωνικό σύνολο.
Τα πλεονεκτήµατα της ευόδωσης της προσπάθειας του ΚΕΣΠΠΑ για την πρόσληψη και
δραστηριοποίηση των εµψυχωτών, οι οποίοι θα λειτουργούν ως διαµεσολαβητές, είναι
προφανή: η κοινωνική ειρήνη αποκαθίσταται σύντοµα, ανέξοδα, εντός των ορίων της
τοπικής κοινωνίας, χωρίς νικητές και ηττηµένους, χωρίς τη διατήρηση «εστιών
αναζωπύρωσης» της διαφοράς. Τα ήδη επιβαρηµένα πινάκια των Πρωτοδικείων και τα
γραφεία µηνύσεων των Εισαγγελιών της χώρας, τα οποία καθηµερινά κατακλύζονται από
χιλιάδες µηνύσεις και εγκλήσεις, θα ανακουφιστούν και πλέον ο δικαστικός έλεγχος θα
επικεντρωθεί σε σοβαρότερες διαφορές, οι οποίες δεν επιδέχονται, για νοµικούς ή
πραγµατικούς λόγους, συµβιβαστική επίλυση. Παράλληλα, τα κατά τόπους αστυνοµικά
τµήµατα θα αποδεσµευθούν από την απασχόληση µε περιστατικά τέτοιου είδους και θα
επικεντρωθούν στη δίωξη της βαριάς εγκληµατικότητας, καθώς θα έχουν εξοικονοµήσει
πολύτιµο χρόνο και ανθρώπινο δυναµικό.
Σηµειώνεται, τέλος, ότι αντικείµενο της παρούσας εισήγησης δεν αποτελεί η παρουσίαση
των µεθόδων και µέσων υλοποίησης της ιδέας της διαµεσολάβησης από τα ΤοΣΠΠΑ. Αυτές
έχουν µελετηθεί κατά τις συνεδριάσεις του ΚΕΣΠΠΑ και θα παρουσιασθούν τον κατάλληλο
χρόνο. Σηµασία σε αυτό το στάδιο έχει να γίνει αντιληπτή η αξία του θεσµού της
διαµεσολάβησης από τις τοπικές κοινωνίες και τους εκπροσώπους τους και εν συνεχεία να
παρουσιασθεί το ολοκληρωµένο σχέδιο για την εφαρµογή του, το οποίο θα χρειασθεί
συντονισµένη επεξεργασία από το ΚΕΣΠΠΑ, τους ΟΤΑ, τα Υπουργεία ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως και τη Βουλή των Ελλήνων, καθώς ορισµένες διατάξεις (π.χ. το άρθρο 25
του ν. 1756/1988 περί αρµοδιοτήτων του Εισαγγελέως) ενδέχεται να αναθεωρηθούν ή να
προσαρµοσθούν στο νέο θεσµό, προκειµένου να µειωθούν οι τριβές, οι ασάφειες και οι
συγκρούσεις αρµοδιοτήτων.
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Αφροδίτη Ζουλινάκη

Εγκληµατολόγος- Ερευνήτρια
Καθηγήτρια στο Indianapolis University (Athens Campus),
Μέλος ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.

Τρόποι κοινωνικής πρόληψης της παραβατικότητας των ανηλίκων σε χώρες της
Ευρώπης και της Αµερικής
Κύριε Πρόεδρε, αξιότιµοι προσκεκληµένοι. Είναι τιµή µου να βρίσκοµαι σήµερα εδώ και που
µου δίνεται η ευκαιρία να σας µιλήσω για ένα θέµα όπως αυτό της κοινωνικής πρόληψης της
παραβατικότητας των ανηλίκων. Όπως όλοι, καλά, γνωρίζουµε, τα θέµατα που αφορούν
τους ανήλικους στην σηµερινή κοινωνία είναι πολλά. Μεταξύ αυτών είναι και η
παραβατικότητα µέσα από την οποία ένας ικανός αριθµός ανήλικων βρίσκουν µια δίοδο
έκφρασης των συναισθηµάτων τους όπως η ανάγκη αναγνώρισης, η προσπάθεια τους να
κεντρίσουν την προσοχή των γονέων ή και του ευρύτερου περιβάλλοντος, καθώς και η
ανάγκη της ασφάλειας που προσφέρει η ένταξη τους σε µια οµάδα. Πολλοί από αυτούς
πραγµατώνουν αυτές τις ανάγκες µέσω υγιή συµπεριφορών αλλά µια µερίδα αυτών
στρέφεται σε συµπεριφορές οι οποίες είναι παραβατικές ή δυνάµει παραβατικές.
Στην Ευρώπη, Αµερική αλλά και σε όλο τον κόσµο γίνονται µεθοδευµένες προσπάθειες που
ως στόχο τους έχουν την µείωση τέτοιων φαινοµένων, αλλά και την εφαρµογή καλών
πρακτικών που βοηθούν στην αντιµετώπιση αλλά και στην πρόληψη παραβατικών
συµπεριφορών.
Τέτοιες καλές πρακτικές είναι:
Το πρόγραµµα Ego-Strength12 που εφαρµόζεται στην Αυστρία και Ουγγαρία και στόχος του
είναι η καταπολεµήσει των κλοπών, της βίας και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ο τρόπος
µε τον οποίο το πρόγραµµα λειτουργεί είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων και
η εκµάθηση του να αντιστέκονται σε κακές συµπεριφορές που αναπτύσσονται µέσα από την
οµάδα που ανήκουν, όπως επίσης και το να θέτουν όρια. Η κοινωνική καταξίωση µέσω
οµαδικής εργασίας και οµαδικού πνεύµατος. Το κίνητρο να µάθουν στην πράξη, άξιες όπως
η βοήθεια προς τους άλλους, η υπευθυνότητα καθώς και ο σεβασµός προς τους άλλους δεν
µαθαίνεται απλά αλλά βιώνεται στην πράξη. Η αυτογνωσία, η ικανότητα να συνεργάζονται
και να επικοινωνούν για την επίλυση προβληµάτων είναι µερικές από τις άξιες που

12

Holztrattner, G. (2005). Projekt Ich-Staerke. Wien, 2005
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µαθαίνουν. Για την επίτευξη όλων αυτών η αστυνοµία, το σχολείο, οι γονείς, ψυχολόγοι,
γυµναστές, δήµοι και µη κυβερνητικές οργανώσεις συνεργάζονται µε σκοπό την εφαρµογή
του προγράµµατος αυτού, το οποίο σχεδιάζεται και εφαρµόζεται µέσα στα σχολεία.
Στο Βέλγιο έχουµε το Solidacride13 του οποίου στόχος είναι το βίαιο έγκληµα καθώς και
άλλες

παραβάσεις.

Μέσω

αυτού

του προγράµµατος

διδάσκονται

κοινωνικές

και

επαγγελµατικές δεξιότητες σε νέους οι οποίοι είναι δύναµη παραβάτες, όπως επίσης
αναπτύσσονται δεσµοί µε την τοπική κοινότητα. Υπεύθυνη για την υλοποίηση είναι οι δήµοι
και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Στην ∆ηµοκρατία της Τσεχίας14 εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα πρόληψης το οποίο στόχο έχει
την αποφυγή παραβατικών συµπεριφορών µέσω της στήριξης ανήλικων παραβατών καθώς
και της οικογένειας τους µε στόχο την κοινωνική τους ένταξη.
Στην Γαλλία η εφαρµογή του Educational Watch15 που ασχολείται µε τους µαθητές και τους
άνεργους νέους ως στόχο του έχει την εξασφάλιση της παιδείας των ανήλικων καθώς και
την εκµάθηση τέχνης µε σκοπό την πλήρη ενσωµάτωση στην κοινωνία. Η παραµονή στο
σχολείο και η απόκτηση απολυτήριου επιτυγχάνεται µέσω καλής επικοινωνίας των γονέων,
καθηγητών, κοινωνικών λειτουργών, γιατρών και τοπικών φορέων.
Στην Γερµανία το πρόγραµµα “Γίνοµαι Αυτόνοµος”16 στόχο του έχει τα ναρκωτικά και το
βίαιο έγκληµα. Μέσω αυτού οι µαθητές µαθαίνουν να αυξάνουν τις κοινωνικές και
ανθρώπινες δεξιότητες τους, την αυτονοµία τους, και την ικανότητα να επιλύουν τις
διάφορες τους µε τον διάλογο. Επίσης έµφαση δίδεται στην υποστήριξη και ανάπτυξη
κοινωνικών και συναισθηµατικών λογικών συµπεριφορών.
Στην Ιταλία το πρόγραµµα Σχολική διαµεσολαβήσει17 ως στόχο του έχει την βία στο σχολείο.
Ο σκοπός του είναι η ανακάλυψη των µηχανισµών που πυροδοτούν τις διαπροσωπικές
διαµάχες και η εκµάθηση της µεταµόρφωσης τους µε σκοπό την βελτίωση των σχέσεων των
ατόµων που εµπλέκονται. Οι νέοι µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα αισθήµατα τους, να τα
ονοµάζουν και να τους δίνουν οντότητα. Με αυτό τον τρόπο µαθαίνουν καινούργιους
τρόπους που τους δίνουν την δυνατότητα να αντεπεξέλθουν χωρίς την χρήση βίας.

13

Solidarcite (2004) http://www.solidarcite.be/accueil.htm
Raditsch, F. (2005). Personal Conversation. Prague, 22.11.005, Ministry of Interior and
Raditsch, F. (2004). An Early Intervention Project. EUCPN Best Practice Conference. The
Hague, December 7th 2004.
15
Raynal, M. (2004). The Educational Watch. In Vanhove, A and Raynal. M. (2004). Secucities:
Violence and Schools. European Forum of Urban Safety. Paris: Perolle , . 11-25
16
Wiborg, G. and Hanewinkel, R. (2005). Eigenstaendig warden: Sucht- und
Gewaltpraevention in der Schule durch Persoenlichkeitsfoerderung. (Becoming autonomous)
Prevention of addiction and violence in school by supporting the development of personality).
Evalautionsergebnisse der ersten Klassenstufe. http://www.edv-butler.at/Rotary/docs/EWMezer-pdf.
17
Vanhove, A and Raynal. M. (2004). Secucities: Violence and Schools. European Forum of
Urban Safety. Paris: Perolle
14
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Στην Λιθουανία το πρόγραµµα Springboard18 την ανήλικη παραβατικότητα και την
αντικοινωνική συµπεριφορά. Μέσω αυτού του προγράµµατος οι νέοι, οι γονείς, οι δάσκαλοι,
κοινωνικοί λειτουργεί και ο φορέας που ασχολείται µε την παραβατικότητα των ανήλικων,
σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράµµατα τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη του
αισθήµατος εµπιστοσύνης µεταξύ αυτών. Είναι αξιοσηµείωτο δε ότι εφαρµόζεται ξεχωριστό
πρόγραµµα για κάθε ανήλικο µε βάση της ανάγκες και τις αδυναµίες του.
Στην Ολλανδία το πρόγραµµα “κοινότητες που νοιάζονται”19 σκοπό του έχει την µέση των
συντελεστών κίνδυνου για την εµφάνιση παραβατικών συµπεριφορών και η ενδυνάµωση
του µε παράγοντες οι οποίοι προστατεύουν την καλή συµπεριφορά. Όπως επίσης η θετική
επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και η ανεύρεση καλών πρακτικών ως προς
το µεγάλωµα των παιδιών.
Συν Πορτογαλία οι επόπτες της γειτονιάς20 είναι ένα πρόγραµµα που στοχεύει στο έγκληµα
του δρόµου. Ο τρόπος µε τον οποίο υλοποιείται είναι µέσο συµβουλευτικής από άτοµα που
ανήκουν στο γκρουπ. Καθώς και µε εκµάθηση δεξιοτήτων, καθώς και καλυτέρευση του
περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί και οι οικογένειες τους διαµένουν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
επόπτες είναι άτοµα µέσα από την συγκεκριµένη κοινότητα τα οποία είναι δυνάµει
παραβάτες.
Στην Αµερική έχουµε πλήθος καλών πρακτικών, µερικές από αυτές είναι οι γνωστές στο
ευρύ κοινό, Candy Stripes και Big Broths. Στην περίπτωση των Candy Stripes έχουµε διπλό
όφελος. Από την µια τα παιδία ασχολούνται σε νοσοκοµεία κάνοντας βοηθητικές εργασίες
και µαθαίνοντας και από την άλλη ενισχύεται η ιδέα τις εθελοντικής εργασίες σε νεαρή
ηλικία. Είναι δε αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι λίστες αναµονής για µια τέτοια εθελοντική
εργασία είναι µεγάλες και οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν από συνέντευξη. Στην
περίπτωση του Big Brother έχουµε την εµπλοκή των ανήλικων σε ρόλους οι οποίοι τους
καθιστούν υπεύθυνους σε παιδεία µικρότερης ηλικίας. Όπως είναι φυσικό τα παιδιά
λειτουργούν ως πρότυπα προς µίµηση για την οµάδα και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
αλλάζει η συµπεριφορά τους αλλά και να µαθαίνουν την άξια της οµάδας καθώς και της
µονάδας.
Σαφώς και υπάρχουν πλίθος καλών πρακτικών που εφαρµόζονται στην Ευρώπη. Σας
ανέφερα µερικές τις οποίες θεωρώ ότι µπορούµε να τις υλοποιήσουµε και στην χώρα µας
18

Geceniene, S. (2005). Report Lithuania. Unpublished grey literature, sent 24.10.2005 found
in Alex Stevens, Isabel Kessler and Ben Gladstone February 2006 Review of Good Practices in
Preventing Juvenile Crime in the European Union
19
Jonkman, H.; Junger-Tas, J.; van Dijk, B. (2005). From Behind Dikes and Dunes:
Communities that Care in the Netherlands. Children and Society Volume 19 (2005), pp. 105116.
Crow et al., 2004 (UK)
20

Batista, T. (2005). Choices Programme Second Generation – E2G “Neighbourhood Tutors”
Project Quinta da Princesa Neighbourhood. Unpublished Manuscript. found in Alex Stevens,
Isabel Kessler and Ben Gladstone February 2006 Review of Good Practices in Preventing
Juvenile Crime in the European Union.
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µετά από κάποια διαδικασία οι οποία ως σκοπό της θα έχει την ένταξη του τοπικού
στοιχείου στο όλο εγχείρηµα.
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Αγλαΐα Μ. Τσήτσουρα

τ. ∆ιευθύντρια Τµήµατος Εγκληµατολογικών
Προβληµάτων της Ευρώπης
Οµ. Καθηγήτρια Ελευθέρου Πανεπιστηµίου Βρυξελλών

Το νοµοθετικό πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης για την συµµετοχή
του κοινού στην αντεγκληµατική πολιτική

Ι. Εισαγωγή: Ο ρόλος της Εγκληµατολογικής Έρευνας σαν απαραίτητη βάση της
συµµετοχής του κοινού στην αντεγκληµατική πολιτική.
Η αντεγκληµατική πολιτική και η εφαρµογή της – που είναι κατ’ αρχήν ευθύνη των
κυβερνητικών και δηµοτικών αρχών - επηρεάζεται συχνά από την νοοτροπία και τις βαθιά
ριζωµένες ιδέες (ή στερεότυπα) του κοινού σχετικά µε τα κοινωνικά προβλήµατα και ιδίως
την εγκληµατικότητα.
Όµως η νοοτροπία και οι ιδέες (στερεότυπα) του κοινού µπορούν να επηρεασθούν όταν
αντικειµενικά στοιχεία, που βγαίνουν από τις έρευνες, προωθηθούν στο κοινό, βοηθώντας
την

καλύτερη

κατανόηση

των

εκδηλώσεων,

των

παραγόντων

και

των

τρόπων

αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας.
Μ’ αυτό το πνεύµα εξέτασε το Συµβούλιο της Ευρώπης την συµµετοχή του κοινού στην
αντεγκληµατική πολιτική στη Σύσταση (83)7, στην Σύσταση (87)19 για την οργάνωση της
πρόληψης του εγκλήµατος και σε πολλά άλλα κείµενα.(1)
Στο προοίµιο της η Σύσταση (83)7 καλεί τις Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών να
προωθήσουν την συµµετοχή του κοινού σε µια αντεγκληµατική πολιτική που να στοχεύει
στην πρόληψη του εγκλήµατος, στην χρήση των µη στερητικών της ελευθερίας ποινών και
στην βοήθεια στα θύµατα.
Πράγµατι, αυτοί είναι οι κυριότεροι τοµείς όπου χρειάζεται η συµµετοχή του κοινού όχι όµως
και οι µόνοι.
Στο πρώτο της κεφάλαιο η Σύσταση (83)7 υποδεικνύει τους τρόπους προώθησης της
συµµετοχής του κοινού που είναι:

(1)

Council of Europe, Recommendation (83)7 on participation of the public in crime policy (and
explanatory report), Recommendation (83)19 on the organization of crime prevention (and
explanatory report), Public opinion on crime and criminal justice, Vol. XVII of Collected studies
in criminological research (1979), Recommendation (92)16 on community sanctions and
measures (and explanatory report) κ.ά.
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1. Η διεύρυνση της σκοπιάς και η βελτίωση της ποιότητας της εγκληµατολογικής στατιστικής
και η ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας πάνω στην εγκληµατικότητα και την ποινική
δικαιοσύνη, περιλαµβανοµένης και της έρευνας για την θυµατοποίηση.
2. Η διάδοση της αναφερθείσης πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για να καταπολεµηθούν οι
προλήψεις και οι εδραιωµένες ιδέες σχετικά µε το έγκληµα και την ποινική δικαιοσύνη.
3. Η ένταξη στοιχείων ποινικού δικαίου και εγκληµατολογίας στα σχολικά προγράµµατα και η
ενηµέρωση για τα πραγµατικά προβλήµατα της εγκληµατικότητας και της ποινικής
δικαιοσύνης µε τα πιο κατάλληλα µέσα, όπως η συνεργασία µε τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας.
Σύµφωνα µε τις συστάσεις αυτές ένα κοινό, απαλλαγµένο από στείρες τιµωρητικές ή
ανταποδοτικές τάσεις και που έχει πεισθεί ότι για την ίδια του την προστασία πρέπει να
συµβάλλει στην πρόληψη της εγκληµατικότητας και την µεταχείριση του εγκληµατία, µπορεί
να παίξει ευεργετικό ρόλο στην αντεγκληµατική πολιτική.
ΙΙ. Κοινωνική Πρόληψη
Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το Συµβούλιο της Ευρώπης θεώρησε την
πρόληψη σαν ένα πρωταρχικό τοµέα της αντεγκληµατικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό
αναγνώρισε την µεγάλη σηµασία των Συµβουλίων Πρόληψης που είχαν αρχίσει ν’
αναπτύσσονται (γύρω στο έτος 1960) στις σκανδιναβικές και άλλες χώρες και συνέστησε
την ίδρυση παροµοίων οργάνων στα Κράτη-Μέλη.
Στο προοίµιό της η Σύσταση (87)19 για την οργάνωση της πρόληψης του εγκλήµατος
τονίζει ότι η προληπτική πολιτική, για να είναι αποτελεσµατική, απαιτεί ενεργό συµµετοχή
της κοινότητας. Περαιτέρω, προσθέτει ότι τα εγκληµατοπροληπτικά µέτρα θα έχουν
µεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας αν βασίζονται στην γνώση του προβλήµατος που
προορίζονται να επιλύσουν, που αποκτάται µε έρευνα του συναφούς πεδίου.
Η εισηγητική έκθεση της σύστασης (87)19 τονίζει ότι, σηµαντικό καθήκον των Συµβουλίων
πρόληψης ή άλλων παρεµφερών οργανώσεων είναι να συλλέγουν στοιχεία σχετικά µε το
µέγεθος, τις µορφές και τις µεθόδους της εγκληµατικότητας και της θυµατοποίησης στην
περιοχή που δρα το Συµβούλιο Πρόληψης καθώς και στοιχεία για τις πιο ευπαθείς οµάδες
πληθυσµού.
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την οργάνωση των κατάλληλων µέτρων
προστασίας άλλα και την εξάλειψη του πανικού που υπάρχει συχνά χωρίς λόγο. Είναι
γνωστό ότι πολλές οµάδες του κοινού περιορίζουν την κοινωνική ζωή τους πιστεύοντας πως
απειλούνται περισσότερο απ’ ότι συµβαίνει στην πραγµατικότητα.
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Η Σύσταση (87)19 τονίζει επίσης την ανάγκη ερευνών σχετικά µε τις τάσεις της
εγκληµατικότητας (αύξηση ή µείωση κατά τα επόµενα χρόνια) χρησιµοποιώντας ιδίως
προοπτικές έρευνες (forecasting studies – études prévisionnelles).(2)
Τέλος, η Σύσταση συνιστά έρευνες για τα µέτρα πρόληψης της εγκληµατικότητας που
εφαρµόσθηκαν στην ίδια χώρα ή σε άλλες χώρες και που πρέπει να επαναληφθούν αν
θεωρήθηκαν αποτελεσµατικά ή να αποφευχθούν στην αντίθετη περίπτωση.
Η Σύσταση επισηµαίνει τον σηµαντικό ρόλο που µπορούν να παίξουν τα µέσα κοινής
ενηµέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) παρέχοντας στο κοινό αντικειµενική
πληροφόρηση (προερχόµενη από τις παραπάνω έρευνες). Τα µέσα αυτά πρέπει επίσης να
πληροφορούν το κοινό για τις οργανώσεις ή αρχές που προωθούν την πρόληψη καθώς και
για τους τρόπους µε τους οποίους το κοινό µπορεί να συµβάλλει στο σκοπό αυτό.
Όπως καθορίζεται περαιτέρω, αντιπρόσωποι του κοινού µπορούν:
- να µετέχουν στα Συµβούλια Πρόληψης,
- να προωθούν συµβουλευτικές υπηρεσίες για γονείς που συναντούν προβλήµατα στην
ανατροφή των παιδιών τους,
- να συµβάλλουν στην επαγγελµατική εκπαίδευση και απασχόληση νεαρών ατόµων, ιδίως
εκείνων που έχουν επιδείξει τάσης παραβατικής συµπεριφοράς,
- να προωθούν την κοινοτική ανάπτυξη και ιδίως τον κοινωνικό σύνδεσµο µεταξύ των
πολιτών.
Πρέπει να αναφερθεί ότι στη Γαλλία, όπου κατά το τέλος του 2005 εκδηλώθηκαν σοβαρές
ταραχές ιδίως σε εργατικές συνοικίες του Παρισιού, παρατηρήθηκε ότι στις πόλεις ή
κοινότητες που είχαν αναπτύξει κοινοτικά προγράµµατα για την γνωριµία, αναψυχή και
αλληλοβοήθεια των πολιτών οι ταραχές αυτές δεν εκδηλώθηκαν.
Τα αναφερθέντα κείµενα του Συµβουλίου της Ευρώπης τονίζουν ότι και στο πεδίο της
περιστασιακής πρόληψης οι πολίτες µπορούν να συµβάλλουν ιδίως ακολουθώντας τις
οδηγίες των αρχών για την προστασία κατοικιών, αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών
στοιχείων. Προχωρηµένες µορφές περιστασιακής πρόληψης όπως η επίβλεψη της γειτονιάς
(neighbourhood watch) επικροτούνται επίσης από τις συστάσεις του Συµβουλίου της
Ευρώπης που όµως τονίζουν πως τα µέτρα αυτά πρέπει να εφαρµόζονται µε τις οδηγίες και
την επίβλεψη των αρχών για να µην καταλήγουν σε αυτοδικία.(3)

III. Ποινική πρόληψη

(2)

Council of Europe, Trends in crime. Comparative studies and technical problems. Collected
studies in criminological research. Vol. XX, 1993.
(3)
Βλ. π.χ. Recommendation R(87)21 on assistance to victims and prevention of victimization
(art. 15) and explanatory report (1988).
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Α. Όπως είναι γνωστό το Συµβούλιο της Ευρώπης, από την ίδρυσή του, έδωσε µεγάλη
σηµασία στην προώθηση των µη στερητικών της ελευθερίας ποινών. Στο πλαίσιο αυτών
των ποινών ή µέτρων, που αποτελούν το θέµα πολλών συστάσεων, κανόνων ή συµβάσεων
του Συµβουλίου της Ευρώπης η συµβολή του κοινού είναι φυσικά ουσιώδης.(4)
Όπως ήδη αναφέρθηκε µια σωστή πληροφόρηση του κοινού πρέπει να πείσει τους
πολίτες ότι η φυλακή δεν είναι το µόνο και απαραίτητο µέτρο προστασίας της κοινωνίας από
το έγκληµα και ότι άλλα µέτρα στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου µπορούν να επιτύχουν
την κοινωνική αναπροσαρµογή του εγκληµατία.
Τα αναφερθέντα κείµενα συνέστησαν ιδίως την προώθηση
- της αναστολής εκτέλεσης της στερητικής της ελευθερίας ποινής µε επιτήρηση (probation)
- της εργασίας για κοινωφελείς σκοπούς.
Η συµβολή του κοινού µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά την εφαρµογή των εναλλακτικών
µέτρων:
(α)

η συνεργασία εθελοντών κοινωνικών λειτουργών δεν αποφεύγει βέβαια την

χρησιµοποίηση των επαγγελµατιών λειτουργών αλλά ελαφρύνει το έργο τους και δίνει µία
χροιά κοινωνικής αλληλεγγύης στην εφαρµογή του µέτρου.
(β)

η συµβολή των πολιτών για την διοργάνωση κοινωφελούς εργασίας στα πλαίσια

δήµων, κοινοτήτων ή άλλων οργανώσεων, επιτυγχάνει την εκτέλεση έργων που ίσως δεν θα
γινόταν ποτέ, ελλείψει πιστώσεων, αλλά και αποφεύγει την στερητική της ελευθερίας ποινή
µε τις συχνά οδυνηρές για τον κατάδικο συνέπειές της. Το µέτρο αυτό µπορεί να επηρεάσει
θετικά τον κατάδικο. Αναφέρθηκαν περιπτώσεις σε Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της
Ευρώπης όπου οι κατάδικοι εξακολούθησαν και µετά το τέλος της ποινής να εργάζονται
εθελοντικά στον ίδιο τοµέα.
Β. Η συµβολή του κοινού είναι χρήσιµη και στην περίπτωση εφαρµογής στερητικών της
ελευθερίας ποινών.
Η υποβοήθηση της διατήρησης των οικογενειακών ή επαγγελµατικών δεσµών του
καταδίκου κατά την κράτηση ή ακόµη και η διοργάνωση καλλιτεχνικών ή αθλητικών
δραστηριοτήτων µεταξύ καταδίκων και της έξω κοινότητας είναι αναµφίβολα µια µεγάλη
συµβολή στην σωφρονιστική προσπάθεια, όπως τονίζεται και στους Ευρωπαϊκούς
Σωφρονιστικούς κανόνες (και την πρόσφατη αναθεώρησή τους (Σύσταση (2006) 2).

(4)

Council of Europe: Resolution (65)1 on suspended sentence, probation and other
alternatives to imprisonment, Resolution (70)1 on the practical organization of measures for
the supervision and after-care of conditionally sentenced or conditionally released offenders,
Resolution (76)10 on certain alternative measures to imprisonment, Recommendation R(92)16
on the European Rules on community sanctions and measures, European Convention on the
Supervision of Conditionally sentenced or conditionally released offenders (1964) etc.
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Εξ άλλου ένα κοινό που σέβεται τόσο τα δικαιώµατα του ανθρώπου όσο και τους
σκοπούς της σωφρονιστικής µεταχείρισης δεν είναι διατεθειµένο να δεχθεί στο πλαίσιο των
στερητικών της ελευθερίας ποινών, όχι µόνο βασανιστήρια αλλά ούτε απάνθρωπες ή
εξευτελιστικές µεταχειρίσεις.(5) Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη
των βασανιστηρίων και απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών(6) και η σχετική Επιτροπή
βασίζονται επίσης στην συνεργασία του κοινού – και ιδίως των µη κυβερνητικών
οργανώσεων – για την επισήµανση και αποτροπή των µεταχειρίσεων αυτών.
IV. Το θύµα
Όπως είναι γνωστό, µεγάλη προσοχή δόθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης στην
πρόληψη της θυµατοποίησης και την βοήθεια στο θύµα.
Η Σύσταση (87)21 στο θέµα αυτό(7) τονίζει την ανάγκη βοήθειας του θύµατος από το
κοινό (άρθρο 2). Όπως αναφέρεται στη εισηγητική έκθεση της Σύστασης όχι µόνο το
ευρύτερο κοινό αλλά ακόµη και το οικογενειακό περιβάλλον στρέφεται ενίοτε εναντίον του
θύµατος, ιδίως στην περίπτωση των αδικηµάτων κατά των ηθών, διότι θεωρεί το θύµα
συναίτιο.
Η Σύσταση R(87)21 συνιστά την ενίσχυση των εθελοντικών εταιρειών που χορηγούν στα
θύµατα ψυχολογική, ηθική και υλική βοήθεια και ενθαρρύνει την χρησιµοποίηση εθελοντών
σε µεγάλο βαθµό.
Είναι χρήσιµο ν’ αναφερθεί ότι π.χ. στην Μ. Βρετανία το µέγιστο µέρος της βοήθειας στο
θύµα από την µεγάλη οργάνωση National Association of Victim Support Schemes δίδεται
από εθελοντές και µόνο ένα µικρό µέρος του προσωπικού (∆ιευθυντικό προσωπικό)
αποτελείται από επαγγελµατίες.(8)

V. Επανορθωτική δικαιοσύνη

Ένας παλιός τρόπος διευθέτησης της διαµάχης που προήλθε από το αδίκηµα, που
επανήλθε µε δύναµη και αναπτύσσεται σε πολλές ευρωπαϊκές ή µη χώρες είναι η
επανορθωτική δικαιοσύνη και ιδίως η µεσολάβηση.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης που µελέτησε το θέµα στο πλαίσιο διαφόρων επιτροπών
συνέταξε τέλος την Σύσταση (93)19 για την µεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις.

(5)

Βλ. Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του ανθρώπου, άρθρ. 3.
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (1987).
(7)
Recommendation R(87)21 on assistance to victims and the prevention of victimization (and
explanatory report).
(8)
Βλ. Εισηγητική έκθεση της Σύστασης (87)21 σ. 33.
(6)
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Στην επανορθωτική δικαιοσύνη, που εξαρτάται από τον διάλογο και την συµφωνία µεταξύ
θύµατος και δράστη µε σύµπραξη του µεσολαβητή, ο ρόλος της κοινότητας είναι µεγάλος.
Ακόµα και όταν η µεσολάβηση συνδυάζεται µε την ποινική δίκη, σαν πρώτο στάδιό της –
όπως συµβαίνει συχνά στη Γαλλία, Γερµανία και άλλες χώρες – το πρόσωπο του
µεσολαβητού – που προσφέρει συνήθως τις υπηρεσίες του εθελοντικά και όχι κερδοσκοπικά
– αποτελεί µια έκφραση του κοινοτικού πνεύµατος αλληλεγγύης.
Η επανορθωτική δικαιοσύνη προσφέρει τρόπους να διευθετηθούν τα ελαφρότερα
αδικήµατα και ιδίως αυτά που διαπράττονται από πρόσωπα που συνδέονται µε το θύµα µε
δεσµούς οικογενειακούς, γειτονίας ή άλλους.
Σύµφωνα µε έρευνες που έγιναν στην Γερµανία και άλλες χώρες, τα αποτελέσµατα της
µεσολάβησης ικανοποιούν τόσο το δράστη (που αποφεύγει την ποινική δίκη και τις
συνέπειές της) όσο και το θύµα (που επιτυγχάνει την ταχεία αποζηµίωσή του, χωρίς την
αργοπορία της ποινικής δίκης).
VI. Συµπεράσµατα
Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω µε βάση τις εργασίες του Συµβουλίου της Ευρώπης,
δείχνουν ότι είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί ένα πνεύµα συνεργασίας του κοινού στην
αντεγκληµατική πολιτική, µέσω της αντικειµενικής πληροφόρησης µε στοιχεία που
προέρχονται από την έρευνα σχετικά µε την εγκληµατικότητα και τα µέσα πρόληψης και
καταστολής της.
Ένα τέτοιο πνεύµα θα αποµακρύνει το κοινό από τα ανταποδοτικά στερεότυπα του
παρελθόντος και θα τείνει στην προστασία του κοινωνικού συνόλου µε την προώθηση της
κοινωνικοποίησης όσων κινδυνεύουν να στραφούν στο έγκληµα ή ακόµη και εκείνων που
έχουν διαπράξει ήδη κάποιο αδίκηµα.
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Γ. Χλούπης

∆ιδάκτωρ Νοµικής Παν/µίου Αθηνών
Τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠΑ). Ο ρόλος του
πολίτη στην εφαρµογή της αντεγκληµατικής πολιτικής.

Τα ΤοΣΠΠΑ αποτελούν πραγµατικά ένα, ιδιαίτερα σηµαντικό θεσµό στην προσπάθεια
αντιµετώπισης του εγκλήµατος έχοντας δύο βασικές διαστάσεις µία συµβολική και µία
πρακτική.
Η συµβολική διάσταση αφορά στη δυνατότητα που δίνεται στον πολίτη να συµµετάσχει,
να διατυπώσει και να υλοποιήσει τρόπους πρόληψης και καταπολέµησης της
παραβατικότητας. Ο ίδιος ο πολίτης

µε τη βοήθεια και το συντονισµό ειδικών

επιστηµόνων γίνεται ο εµπνευστής και εφαρµοστής µιας αντεγκληµατικής δράσης.
Οι

δηµοτικές

αρχές

µαζί

µε

τους

δηµότες

εξετάζουν

τα

προβλήµατα

και

συναποφασίζουν, στο πλαίσιο της νοµιµότητας, οι πολίτες γνωρίζονται µεταξύ τους και
εξοικειώνονται µε τις υπηρεσίες του δήµου. Ο πολίτης – δηµότης δραστηριοποιείται,
γίνεται ενεργός. Ανοίγεται έτσι µια νέα διάσταση στην εφαρµοσµένη αντεγκληµατική
πολιτική.
Στην πρακτική του διάσταση αποτελεί ίσως µία από τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες
αντεγκληµατικής πολιτικής δεδοµένης της πανελλήνιας εµβέλειας και του ιδιαίτερου
προληπτικού χαρακτήρα της δράσης, αλλά και των ποικίλων δυνατοτήτων που παρέχει
στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή αντεγκληµατικής πολιτικής.
Τα Τοπικά Συµβούλια αποτελούν µια πρόκληση, κατ’ αρχήν για τους πολίτες όπου
οι ίδιοι µε το βαθµό συµµετοχής τους θα αποδείξουν το πόσο ενεργά συµµετέχουν στις
πρωτοβουλίες για την ασφάλειά τους. Επίσης θα φέρουν πιο κοντά τον πολίτη µε την
τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ ο δηµότης θα εµπεδώσει την αίσθηση ότι ό ίδιος συµµετέχει σε
µια πρωτοβουλία που τον αφορά και συναποφασίζει.
Αποτελούν πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο της οποίας µπορεί να
υλοποιηθεί ένα ευρύ φάσµα δράσεων και να σταθεί έτσι αρωγός στο πολύ σηµαντικό
ζήτηµα της ασφάλειας των δηµοτών.
Αποτελούν πρόκληση για τους ίδιους του ειδικούς επιστήµονες και φορείς που
απαρτίζουν τα Συµβούλια, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να αναλάβουν δράσεις στον
ευαίσθητο τοµέα της ασφάλειας των πολιτών, σύµφωνα µε τις οδηγίες και το συντονισµό
του Κεντρικού Συµβουλίου.
Τέλος αποτελούν πρόκληση και για τους πολιτικούς ταγούς καθώς µε την πολιτική
βούληση για την υλοποίηση και συµπαράσταση σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία
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σηµειωτέον είναι δοκιµασµένη και πετυχηµένη σε άλλες χώρες, θα δείξουν στον πολίτη
ότι τρόπος για την κατά το δυνατόν αντιµετώπιση της παραβατικότητας υπάρχει και
µπορεί να υλοποιηθεί ώστε να µην αποτελούν πια «γράµµα κενό» οι διάφορες
πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. Η, πολλές φορές στείρα και µε
ιδιαίτερα υψηλό κόστος, καταστολή δεν είναι πανάκεια, ούτε φαίνεται να έχει λύσει το
πρόβληµα της εγκληµατικότητας, το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στη
συµµετοχή – ευαισθητοποίηση του πολίτη στην αντιµετώπιση της παραβατικότητας στο
πλαίσιο της νοµιµότητας, εξάλλου αυτό είναι κάτι που µας αφορά όλους.
Η εθνική προληπτική πολιτική, γενικότερα, θα πρέπει να επιζητά στενότερη συνεργασία
µεταξύ του οικονοµικού συστήµατος και του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης, του
εκπαιδευτικού συστήµατος, της ακαδηµαϊκής κοινότητας και των επικοινωνιακών φορέων.
Έτσι εκπαιδευτικοί οργανισµοί, επιχειρήσεις και άλλες οµάδες µπορούν να κινητοποιηθούν
σε

προληπτικό

επίπεδο

µε

βασική

κατεύθυνση

την

ενηµέρωση.

Εκπαιδευτικά

προγράµµατα στη µέση, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, σε επιχειρήσεις µε υψηλό
βαθµό θυµατοποίησης, στον τραπεζικό τοµέα και σε κυβερνητικά στελέχη µπορούν να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο. Το ίδιο σηµαντικός είναι ο ρόλος των Ο.Τ.Α. Στο
Παλέρµο της Ιταλίας, 25.000 παιδιά ετησίως συµµετέχουν σε σχετικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα. Ο σκοπός είναι να αλλάξουν τα στερεότυπα που επιτρέπουν στη µαφία να
ακµάζει. Παρόµοιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί και στο Χονγκ-Κονγκ21.
Τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης Εγκληµατικότητας θα µπορούσαν ειδικότερα και όσο
αυτό είναι δυνατόν, να συνδράµουν και στην πρόληψη της οργανωµένης εγκληµατικής
δράσης, µιας εγκληµατικής δράσης µε ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις. Θα µπορούσαν
να διατυπώσουν προτάσεις για την προώθηση της πρόληψης, αλλά κυρίως να
ενηµερώσουν και να ενεργοποιήσουν το ευρύ κοινό για τις απειλές και τα προβλήµατα τα
οποία προέρχονται από το φαινόµενο του οργανωµένου εγκλήµατος22. Όπως αναφέρει ο
Παπαθεοδώρου, η σηµασία θέσπισης τέτοιων πρωτοβουλιών έγκειται στην προβολή της
ιδέας της αποκέντρωσης και της συνεργασίας ως θεµελιώδους αρχής της συµµετοχικής
αντεγκληµατικής πολιτικής. Επιβάλλει την ανάληψη από την πλευρά του κράτους, των
Ο.Τ.Α. και των πολιτών, µιας κοινής κοινωνικής ευθύνης τόσο για τη χάραξη και
υλοποίηση, όσο και για την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών πρόληψης. Συνεπάγεται

21

Roy Godson - Phil Williams “Strengthening Cooperation Against Transnational Crime:
Elements of A Strategic Approach”, International Conference on “Responding to the
Challenges of Transnational Crime”, Aosta Valley, Italy, 25-27 September 1998, σελ. 35.
Βλ. σχετικά Γεωργίου Χλούπη «∆ιασυνοριακό και υπερεθνικό οργανωµένο έγκληµα», Νοµική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005, σελ. 395.
22
Στο Ψήφισµα της 30ης Νοεµβρίου 1998 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(CRIMORG 180), ‘‘για την πρόληψη του οργανωµένου εγκλήµατος εν όψει της καθιέρωσης
µιας ευρείας στρατηγικής για την καταπολέµησή του’’, στο σηµείο 18 παροτρύνει τα κράτη
µέλη να θεσπίσουν ανάλογες δοµές, όπως τα ‘‘συµβούλια για την πρόληψη της
εγκληµατικότητας’’, ή οι ολλανδικές ‘‘τριµερείς επιτροπές’’, τα οποία λειτουργούν σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο, για να συζητήσουν και µελετήσουν ζητήµατα πρόληψης και ιδίως
την πρόληψη του οργανωµένου εγκλήµατος.
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την αναβάθµιση του ρόλου του πολίτη και το µετασχηµατισµό του από απλό αποδέκτη
των προβληµάτων της εγκληµατικότητας, σε ενεργό υποκείµενο εξεύρεσης λύσεων για
την αντιµετώπισή τους23.
Όσον αφορά στην οργανωµένη εγκληµατική δράση, είναι σηµαντικό να ενισχύονται οι
θεµελιώδεις θεσµοί και µηχανισµοί κοινωνικού ελέγχου όπως η εκπαίδευση και η
αγωγή, να δίνεται έµφαση στα θετικά πρότυπα συµπεριφοράς, να ενισχύεται η κοινωνική
πολιτική του κράτους (καταπολέµηση της ανεργίας, της οικονοµικής ανέχειας, κ.α.). Οι
πολίτες πρέπει να ενηµερώνονται, χωρίς κινδυνολογίες, για τις απειλές και την πραγµατική
διάσταση του οργανωµένου εγκλήµατος και των φαινοµένων που το συνοδεύουν όπως η
διαφθορά και το ξέπλυµα χρήµατος. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών ενισχύει και πιέζει
προς την κατεύθυνση εκδήλωσης πολιτικών πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου. Όπως αναφέρει ο Μαγγανάς η δηµιουργία ενός συµπαγούς κοινωνικού
µετώπου αποτελούµενου από διάφορους φορείς (αστυνοµία, δικαστικοί λειτουργοί,
Μ.Μ.Ε.) και ευαισθητοποιηµένους πολίτες δεν επιτρέπει στο οργανωµένο έγκληµα να
εκµεταλλευτεί τις διασυνδέσεις µε τον κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό ιστό, ενώ
ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες αντιµετώπισης και εδραιώνει την εµπιστοσύνη του πολίτη
στους θεσµούς και στο κράτος. Αρκετές προσπάθειες αντιµετώπισης του οργανωµένου
εγκλήµατος έχουν αποτύχει διότι την ευθύνη για τις έρευνες και τις ανακρίσεις ανέλαβαν
ατοµικά δικαστικοί λειτουργοί καθιστάµενοι εύκολος στόχος για το οργανωµένο έγκληµα. Η
δύναµη του οργανωµένου εγκλήµατος συνίσταται και στη σιωπή που επιβάλλει στους
µάρτυρες λόγω του φόβου των αντιποίνων και της έλλειψης εµπιστοσύνης στη δικαιοσύνη
(Βλ. Αντώνης Μαγγανάς «Θέµατα Εγκληµατολογίας και Ποινικού ∆ικαίου», Αθήνα, Νοµική
Βιβλιοθήκη, 1999, σελ. 264 επ.).
Με τα ΤοΣΠΠΑ δίνεται µια ιδιαίτερα σηµαντική ευκαιρία πρακτικής εφαρµογής της
συµµετοχικής αντεγκληµατικής πολιτικής, µε πολλές διαστάσεις. Μόνο και µόνο το γεγονός
ότι οι δηµότες σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες και την δηµοτική αρχή,
συγκεντρώνονται, συζητάνε και αποφασίζουν για την ασφάλειά τους είναι ένα µεγάλο
βήµα. Οι πολίτες έρχονται κοντά µεταξύ τους και µε τους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης και αναλαµβάνουν δράση δηµιουργική και στο πλαίσιο της νοµιµότητας.
Η ενηµέρωση από τους δήµους για την πρωτοβουλία αυτή και η διοργάνωση ανοικτών
δράσεων και συζητήσεων για την κατά το δυνατόν συµµετοχή των πολιτών και των
φορέων των δήµων (σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων, εκκλησία, αστυνοµία, ΚΑΠΗ,
∆ΗΠΕΘΕ, κλπ) είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Τα ΤοΣΠΠΑ δεν πρέπει να αποτελέσουν
κλειστές λέσχες. Πρέπει όλοι οι δηµότες να καταστούν κοινωνοί αυτής της προσπάθειας.
Από την άλλη το µόνο που πρέπει να φοβόµαστε είναι ο κακός µας εαυτός, η
προχειρότητα, ο ανταγωνισµός, η µικροπολιτική. Μας δίνεται µια σηµαντική ευκαιρία η
23

Βλ. σχετικά Θεόδωρος Παπαθεοδώρου ‘‘ΤΑ Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης της
εγκληµατικότητας. Ένα όργανο συµµετοχικής αντεγκληµατικής πολιτικής’’, Αστυνοµική
Επιθεώρηση, Ιανουάριος/ Φεβρουάριος 2001, σελ. 12 επ.
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οποία απαιτεί µικρό κόστος σε σχέση µε κατασταλτικές πολιτικές, έχει µεγάλες προοπτικές
και απαιτεί επίσης µεγάλη όρεξη και µεράκι ώστε να γίνει κάτι διαφορετικό, ας µην
αδρανήσουµε.

78

Ιωάννης Ε. Σιδηρόπουλος

Σύµβουλος Προγραµµάτων Πληροφορικής

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩN ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – Προγράµµατα και δράσεις

Πολιτικό πλαίσιο
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας συµφώνησε ως προς το στρατηγικό στόχο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: να δηµιουργήσει µια ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία
της γνώσης, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.
Στην ανακοίνωσή της «Η οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος - Προκλήσεις
πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013», η Επιτροπή
θεωρεί την εφαρµογή της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής ως σηµαντικό εργαλείο που
συνεισφέρει στο στόχο της ανταγωνιστικότητας για οικονοµική µεγέθυνση και
απασχόληση των νέων δηµοσιονοµικών προοπτικών. Η ίδια ανακοίνωση απαιτεί την
περαιτέρω ενίσχυση της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής για να αντιµετωπίσει τις νέες
προκλήσεις που είναι κοινές σε όλα τα κράτη µέλη και να διαχειριστεί την αλλαγή στο
πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, της διεύρυνσης και της γήρανσης του πληθυσµού.
Το υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, οι καλύτεροι όροι
εργασίας, η καταπολέµηση των διακρίσεων, η ισότητα των φύλων, η ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζοµένων και ο κοινωνικός διάλογος είναι σαφείς στόχοι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως καθορίζεται στη Συνθήκη, χωρίς τους οποίους οι στόχοι
πολιτικής της Λισσαβόνας δεν θα υλοποιηθούν.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκαινιάσει µια σειρά προγραµµάτων για να ενισχυθούν οι
εθνικές αρχές, οι δηµόσιες υπηρεσίες στα κράτη µέλη, οι ανώτεροι υπάλληλοι σε
κυβερνητικές υπηρεσίες, οι επαγγελµατίες, οι ακαδηµαϊκοί, οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις, κ.λπ., για να συνεργαστεί σε ένα επίπεδο της ΕΕ στον τοµέα της δικαιοσύνης
και των εσωτερικών υποθέσεων.
Προγράµµατα που υλοποιούνται:
Falcone: Βοήθεια της πάλης ανθρώπων και οργανώσεων ενάντια στο οργανωµένο
έγκληµα σε επίπεδο ΕΕ.
Hippokrates: Χρηµατοδότηση της ΕΕ για τις οργανώσεις που ενεπλάκησαν στην πρόληψη
εγκλήµατος.
OISIN ΙΙ: Καθιστώντας την αστυνοµία της ΕΕ και τους τελωνειακούς ανώτερους
υπαλλήλους πιό εξοικειωµένους µε κάθε άλλοι συστήµατα και τις πρακτικές.
Grotius II-Criminal: συνεργασία σε ποινικά θέµατα.
Grotius Civil: διευκόλυνση της δικαστική συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών µε την
ενθάρρυνση της αµοιβαίας γνώσης των νοµικών και δικαστικών συστηµάτων.
Robert Schuman: παροχή πληροφοριών και κατάρτισης στο κοινοτικό δίκαιο των
δικαστών, των εισαγγελέων και των δικηγόρων.
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Odysseus: ενίσχυση της κοινοτικής συνεργασίας στον τοµέα του ασύλου και της
µετανάστευσης
STOP II: βοήθεια στην καταπολέµηση του εµπορίου της «λευκής σαρκός» και όλων των
µορφών σεξουαλικής εκµετάλλευσης
Τα παραπάνω προγράµµατα έχουν συγχωνευθεί σε ένα ενιαίο πρόγραµµα πλαίσιο, AGIS
από τις 1.1.2003.
Agis:
1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AGIS (2003-2007)
Το πρόγραµµα πλαίσιο AGIS, που θεσπίστηκε στις 22 Ιουλίου 2002, έχει ως στόχο να
ενθαρρύνει την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και να
υποστηρίξει τη συµβολή των ασκούντων σε συναφή επαγγέλµατα, στην ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής πολιτικής στον εν λόγω τοµέα. Το πρόγραµµα, που καλύπτει την περίοδο
20032007, συνεχίζει τη δράση των παλαιών προγραµµάτων και ενσωµατώνει τις
δραστηριότητες για την καταπολέµηση των ναρκωτικών.
Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι:
–
να αναπτύσσει, να υλοποιεί και να αξιολογεί τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον
τοµέα της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις·
–
να προωθεί και να ενισχύει τη δικτύωση, την αµοιβαία συνεργασία για γενικά
θέµατα κοινού ενδιαφέροντος των κρατών µελών, την ανταλλαγή και τη διάδοση
πληροφοριών, εµπειριών και ορθής πρακτικής, την τοπική και περιφερειακή συνεργασία,
καθώς και τη βελτίωση και την προσαρµογή της κατάρτισης και της επιστηµονικής και
τεχνολογικής έρευνας·
–
να ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών µελών µε τις αιτούσες
χώρες, µε άλλες τρίτες χώρες και µε τους ενδεδειγµένους διεθνείς και περιφερειακούς
οργανισµούς.
Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραµµα AGIS παρέχει στήριξη σε σχέδια και δραστηριότητες
που συνδέονται µε τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
–
προώθηση διασυνοριακής συνεργασίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·
–
βελτίωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων όσων ασκούν επαγγέλµατα συναφή
προς τη δικαιοσύνη·
–
ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ αρχών επιβολής του νόµου ή δικαστικών αρχών
και µη κυβερνητικών οργανώσεων ή του ιδιωτικού τοµέα·
–
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών·
–
µελέτες και έρευνα, ιδίως σχετικά µε στρατηγικές και τεχνικές καταστολής
συγκεκριµένων τύπων εγκληµατικότητας και απειλών για την ασφάλεια και µε την
αξιολόγηση των χαρασσοµένων πολιτικών.

Πρόγραµµα Daphne II 2006 + 2
Οι γενικοί στόχοι του Προγράµµατος Daphne II είναι να:
 συµβάλει στην εξασφάλιση ενός υψηλού βαθµού προστασίας της φυσικής
και πνευµατικής υγείας, µέσω της προστασίας των παιδιών, νέων ατόµων και γυναικών
από τη βία, µέσω της αποτροπής βίας, µέσω της παροχής υποστήριξης στα θύµατα βίας
και µέσω της προστασίας οµάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο
 αυξήσει το εύρος γνώσης για τους µηχανισµούς βίας και µεταχείρισης δραστών και να
βελτιώσει τη συγκέντρωση δεδοµένων για τη βία στην Ευρώπη όπως επίσης να


βοηθήσει
και ενθαρρύνει
µη
Κυβερνητικές
και
άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα και να
προωθήσει υπερεθνικές δραστηριότητες.
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Οι ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος Daphne II χωρίζονται σε 7 κατηγορίες:
 Ανάπτυξη και υλοποίηση θεραπευτικών προγραµµάτων
 ∆ραστηριότητες ευαισθητοποίησης µε συγκεκριµένους αποδέκτες
 Επισήµανση και ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργασιακής εµπειρίας
 Επισκοπήσεις, µελέτες και έρευνες
 Εργασία στο πεδίο, µε τη συµµετοχή των δικαιούχων
 ∆ηµιουργία αειφόρων διεπιστηµονικών δικτύων
 Κατάρτιση και σχεδιασµός εκπαιδευτικών πακέτων.
Συµµετοχή παιδιών, νεαρών ατόµων και γυναικών στην αποτροπή βίας και την
υποστήριξη των θυµάτων
 σε συνεργασία µε παιδιά και νεαρά άτοµα, χαρτογράφηση και/ή δηµοσκοπήσεις των
τοποθετήσεων νεαρών ατόµων ως προς τη βία
Ανταλλαγή, προσαρµογή και χρήση των υπαρχόντων καλών πρακτικών
 ανάπτυξη, προσαρµογή και εφαρµογή
οποία παρουσιάστηκαν µέσω του Daphne

υπαρχόντων

πακέτων

εκπαίδευσης

τα

 παροχή ανάπτυξης ικανοτήτων και ανταλλαγή ειδικών γνώσεων σχετικών µε την
µεταχείριση δραστών βίας.
∆άφνη ΙΙΙ: καταπολέµηση της ßίας έναντι των παιδιών, των νέων και των γυναικών
(2007-2013)
Tην Τρίτη 5 Σεπτεµßρίου 2006 ενεκρίθη µε το νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοßουλίου σχετικά µε την πρόταση απόφασης και την τροποποιηµένη πρόταση
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου και του Συµßουλίου που αφορά τη θέσπιση, για
την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράµµατος "Καταπολέµηση της ßίας (∆άφνη)" στο
πλαίσιο του γενικού προγράµµατος "Θεµελιώδη δικαιώµατα και δικαιοσύνη".
Υιοθετώντας την έκθεση της κας. Lissy GRÖNER (ΣΕΚ, DE), οι ευρωßουλευτές ζήτησαν ο
προϋπολογισµός για την υλοποίηση του προγράµµατος ∆άφνη να ανέλθει σε 125 εκατ.
ευρώ για την περίοδο 2007-2013 αντί 116,85 εκατ. ευρώ που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Επιπλέον, πρόσθεσαν στους στόχους του προγράµµατος την καταπολέµηση
της οικογενειακής ßίας και του ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων
καθώς και την προστασία των θυµάτων.
Κατά την άποψη των ευρωßουλευτών, είναι αναγκαίο να αναγνωρισθεί ότι µερικές οµάδες,
κυρίως γυναίκες που ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες, γυναίκες πρόσφυγες, γυναίκες
µετανάστες, γυναίκες που διαßιούν σε κατάσταση φτώχειας σε αγροτικές ή
αποµακρυσµένες κοινότητες, γυναίκες σε ιδρύµατα ή υπό κράτηση, µικρά κορίτσια,
λεσßίες, γυναίκες µε αναπηρία και ηλικιωµένες γυναίκες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη ßία.
Τονίζουν επίσης ότι το πρόγραµµα θα πρέπει να έχει σαφείς και αξιόπιστους στόχους, ενώ
τάσσονται υπέρ της καθιέρωσης, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, τηλεφωνικής γραµµής 'Παιδιά
SOS", µε δωρεάν ενιαίο αριθµό κλήσεως προς χρήση των παιδιών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοßούλιο τονίζει, τέλος, ότι το προτεινόµενο πρόγραµµα για την
καταπολέµηση της ßίας για την περίοδο 2007-2013 αποτελεί απλώς συνέχεια των δύο
προηγούµενων προγραµµάτων υπό την επωνυµία ∆άφνη (2000-2003) και ∆άφνη II
(2004-2008), γίνεται όµως ο διαχωρισµός από τις δράσεις κατά των ναρκωτικών οι οποίες
χρηµατοδοτούνται ξεχωριστά.
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Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑIΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2006
Το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 743/2002 που θεσπίζει γενικό
κοινοτικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων για να διευκολύνει την εφαρµογή της
δικαστικής συνεργασίας σε αστικά θέµατα για την περίοδο 2002-2006.1 σύµφωνα µε
τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση της ∆ανίας που
προσαρτήθηκε στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετείχε στην υιοθέτηση του
κανονισµού και εποµένως ούτε δεσµεύεται από την ούτε υπαγόµενος στην αίτησή
της.
Οι ΓΕΝΙΚΟΙ στόχοι ΣΤΟΧΩΝ 1.1. του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι:
α) για να προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικά θέµατα, που στοχεύουν
ειδικότερα στην εξασφάλιση νοµικής βεβαιότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης
στη δικαιοσύνη, την προώθηση της αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών
αποφάσεων και των κρίσεων και την προώθηση της απαραίτητης προσέγγισης της
νοµοθεσίας ή την εξάλειψη των εµποδίων που δηµιουργούνται από τις διαφορές στο
αστικό δίκαιο και τις αστικές διαδικασίες
β) για να βελτιώσει την αµοιβαία γνώση των νοµικών και δικαστικών συστηµάτων των
κρατών µελών σε αστικά θέµατα
γ) για να εξασφαλίσει την υγιή χρήση των κοινοτικών οργάνων στον τοµέα της
δικαστικής συνεργασίας σε αστικά θέµατα:
και ∆) για να βελτιώσει τις πληροφορίες στο κοινό για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
τη δικαστική συνεργασία και τα νοµικά συστήµατα των κρατών µελών σε αστικά
θέµατα.
Ο προϋπολογισµός που προγραµµατίζεται για το 2006 θα χρηµατοδοτήσει τους
ακόλουθους τύπους δράσεων:
α) δράση που παρέχει την οικονοµική ενίσχυση για τα συγκεκριµένα προγράµµατα
συµφέροντος της Κοινότητας
β) δράση που παρέχει την οικονοµική ενίσχυση για τις δραστηριότητες των µη
κυβερνητικών οργανώσεων (NGOs) και
γ) συγκεκριµένα µέτρα που λαµβάνονται στην πρωτοβουλία της Επιτροπής. 1.2.
Προγράµµατα ελέγχου και αξιολόγησης 1.2.1. 1 ΕΕ λ 115, 1.5.2002, p.1. Τα
προγράµµατα ελέγχονται σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES in the area of migration (HLWG)
Παροχή της υποστήριξης στα συστήµατα διαχείρισης και ασύλων µετανάστευσης,
υποστήριξη στην εθελοντική επιστροφή στις χώρες προέλευσης και ενίσχυσης της
δυνατότητας αυτών των χωρών να αντιµετωπίσουν τις υποχρεώσεις επανεκδοχής
τους προς την ΕΕ και τα κράτη µέλη του υποστήριξη της κίνησης παρεµπόδισης και
καταπολέµησης και της παράνοµης µετανάστευσης.
Exchange programme for judicial authorities:
Το πρόγραµµα ανταλλαγής για τις δικαστικές αρχές. Για να προωθήσει τις
ανταλλαγές µεταξύ των δικαστών και των εισαγγελέων εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προκειµένου να διευκολυνθεί η άµεση επαφή µεταξύ των δικαστικών
αρχών, και για να αναπτύξει την αµοιβαία εµπιστοσύνη. Το πρόγραµµα στοχεύει
επίσης να αυξήσει το επίπεδο γνώσης οργάνων της ΕΕ στην αστική και ποινική
δικαιοσύνη για να εξασφαλίσει κατάλληλη εφαρµογή στα κράτη µέλη.
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Fundamental Rights
Θεµελιώδη δικαιώµατα - πρόγραµµα έρευνας και αξιολόγησης για το σεβασµό των
θεµελιωδών δικαιωµάτων
INTI: Integration of third country nationals
Ενσωµάτωση στα κράτη µέλη των ανθρώπων που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αναπτύσσουν τον διάλογο µε την κοινωνία πολιτών, αναπτύσσουν τα
πρότυπα ολοκλήρωσης, αναζητούν και αξιολογούν την καλύτερη πρακτική στον
τοµέα ολοκλήρωσης και οργανώνουν τα δίκτυα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
EUROPEAN REFUGEE FUND: asylum seekers, refugees and displaced persons
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: αναζητούντες άσυλο, πρόσφυγες και
µετατοπισµένα πρόσωπα. Αφορά εφαρµογή µέτρων υποδοχής, πράξεων
ολοκλήρωσης και εθελοντικής επιστροφής των προσφύγων. Εφαρµογή των µέτρων
έκτακτης ανάγκης για να παρασχεθεί η προσωρινή προστασία σε περίπτωση µαζικής
εισροής των προσφύγων.
Support to NGOs in the 10 new Member States
Υποστήριξη σε NGOs στα 10 νέα κράτη µέλη. Παροχή της οικονοµικής ενίσχυσης για
τις τοπικές δραστηριότητες των ΜΚΟ στο σεβασµό του κράτους δικαίου σε αυτά τα
κράτη µέλη.
VICTIMS OF TERRORIST ACTS
ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. Ενισχύεται οποιοδήποτε νοµικό
πρόσωπο καταχωρηµένο σε ένα από τα 25 κράτη µέλη, καθώς επίσης και στους
διεθνείς οργανισµούς (που εργάζονται σε µη κερδοσκοπική βάση).

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 – 2013
Στο πλαίσιο των στόχων περί ισότητας της ατζέντας της Λισσαβόνας και µε βάση
την πολιτική συµφωνία που επιτεύχθηκε στο Συµβούλιο, θα εφαρµοστεί νέο
πρόγραµµα µε τη µορφή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος για την
απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη (PROGRESS) που θα καλύπτει την
περίοδο από το 2007 έως το 2013.
Το πρόγραµµα θα χωριστεί σε πέντε τοµείς που αντιστοιχούν στους πέντε
κύριους τοµείς δραστηριοτήτων:
(1) Απασχόληση
(2) Κοινωνική προστασία και ενσωµάτωση
(3) Όροι εργασίας
(4) Καταπολέµηση των διακρίσεων και ποικιλοµορφία
(5) Ισότητα των φύλων
Ο τοµέας 1 θα ενισχύσει την εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
απασχόληση όπως ορίζεται στον τίτλο για την απασχόληση της συνθήκης ΕΚ
(άρθρα 125 έως 130).
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Ο τοµέας 2 θα ενισχύσει την εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον
τοµέα της κοινωνικής προστασίας και ενσωµάτωσης σύµφωνα µε το άρθρο 137,
όπως τροποποιήθηκε µε τη συνθήκη της Νίκαιας, η οποία ορίζει ότι ο ρόλος της
Κοινότητας είναι να «υποστηρίζει και να συµπληρώνει τη δράση των κρατών
µελών» σε φάσµα στόχων που σχετίζονται µε την κοινωνική προστασία, ιδίως
στην «καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού» και τον «εκσυγχρονισµό των
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας».
Ο τοµέας 3 θα ενισχύσει τη βελτίωση του περιβάλλοντος και των όρων εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όπως ορίζεται στη
συνθήκη στο άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).
Ο τοµέας 4 θα ενισχύσει την αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της µη
διακριτικής µεταχείρισης λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού όπως ορίζεται
στο άρθρο 13 της Συνθήκης. Επίσης θα προωθήσει την ενσωµάτωση της
καταπολέµησης των διακρίσεων στις πολιτικές της ΕΕ και τα πλεονεκτήµατα της
ποικιλοµορφίας.
Ο τοµέας 5 θα ενισχύσει αφενός την πραγµατική εφαρµογή της αρχής της
ισότητας των φύλων και αφετέρου την καλύτερη ενσωµάτωση της διάστασης του
φύλου στις πολιτικές της ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, το άρθρο 3
παράγραφος 2 και τα άρθρα 13 και 141 της Συνθήκης.
6. Εξωτερικές διαβουλεύσεις
Ο προγραµµατισµένος εξορθολογισµός των προγραµµάτων απασχόλησης και
κοινωνικής πολιτικής και της διάρθρωσης του προϋπολογισµού ενδιαφέρει άµεσα
τα κύρια ενδιαφερόµενα µέρη. ∆ιοργανώθηκαν διαβουλεύσεις µε τους
κοινωνικούς εταίρους και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις.
7. Εκ των προτέρων αξιολόγηση
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση του προγράµµατος επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόταση απόφασης του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η αξιολόγηση αυτή
διεξήχθη εσωτερικά από τη µονάδα αξιολόγησης της Γ∆ «Απασχόληση και
Κοινωνικές Υποθέσεις» σε συνεργασία µε όλες τις µονάδες που συµµετέχουν στη
διαδικασία καθορισµού του προγράµµατος.
Τα διαθέσιµα αποτελέσµατα της αξιολόγησης δείχνουν εάν οι διάφορες δράσεις
που υποστηρίζονται είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων που
καθορίζονται στην ατζέντα κοινωνικής πολιτικής. Αξιολογήθηκαν αρκετές
καινοτόµες προσεγγίσεις. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που έχουν ήδη
δηµοσιευθεί παρουσιάζονται στο παράρτηµα 1 της εκ των προτέρων
αξιολόγησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 2007 – 2013

Συνοπτική παρουσίαση

Α.

Στόχοι και δοµή του προγράµµατος
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(1)
Να προωθήσει την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας βασισµένης στην
ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα που
προβλέπονται στο Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων· να καταπολεµήσει τον
αντισηµιτισµό, το ρατσισµό και την ξενοφοβία και να ενδυναµώσει την κοινωνία των
πολιτών στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
(2)
Να συµβάλει στην δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης µε την καταπολέµηση της βίας και µε την παροχή πληροφοριών και την
πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών.
(3)
Να προωθήσει τη δικαστική συνεργασία µε σκοπό να συνεισφέρει στη
δηµιουργία ενός πραγµατικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης για αστικές και
εµπορικές υποθέσεις.
(4)
Να προωθήσει τη δικαστική συνεργασία µε σκοπό να συνεισφέρει στη
δηµιουργία ενός πραγµατικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης για ποινικές
υποθέσεις.

Στον τοµέα των θεµελιωδών δικαιωµάτων και της ιθαγένειας, απώτερος σκοπός είναι
να καλλιεργηθεί η έννοια των θεµελιωδών δικαιωµάτων σε όλους τους λαούς της
Ευρώπης. Εποµένως, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να καταβληθεί σηµαντική
προσπάθεια για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τόσο
µε εκστρατείες γενικής ενηµέρωσης όσο και απαντώντας σε ατοµικά ερωτήµατα.
Αυτό δεν µπορεί να διαχωριστεί από την ανάγκη να αυξηθούν οι δραστηριότητες,
συµπεριλαµβανοµένων των νοµοθετικών µέτρων, για την προώθηση της εφαρµογής
ορισµένων δικαιωµάτων, π.χ. του δικαιώµατος στη σωµατική ακεραιότητα και των
δικαιωµάτων που συνδέονται µε την ιθαγένεια της Ένωσης, καθώς επίσης για τη
λήψη υποστηρικτικών µέτρων και την παροχή κινήτρων τα οποία θα βοηθήσουν τα
κράτη µέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους στους τοµείς αρµοδιότητάς τους.
Η καταπολέµηση της βίας σε όλες τις µορφές της (σεξουαλική, ψυχολογική και
σωµατική) στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα θα περιλαµβάνει: υποστήριξη των
θυµάτων και των οµάδων που κινδυνεύουν (παιδιά, νέοι και γυναίκες)· ενίσχυση και
ενθάρρυνση των ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
αυτό· διάδοση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τα δύο προγράµµατα
∆άφνη.
Όσον αφορά την καταπολέµηση της χρήσης ναρκωτικών, οι κύριες προκλήσεις είναι
η διάδοση πληροφοριών καθώς και η περαιτέρω έρευνα που θα οδηγήσει σε
προγράµµατα εκπαίδευσης, πρόληψης και µείωσης των επιβλαβών συνεπειών
Η δικαστική συνεργασία αφορά την αύξηση των προσπαθειών παρακολούθησης της
εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου από τα κράτη µέλη, τόσο στον τοµέα του
αστικού όσο και του ποινικού δικαίου, και προσέγγισης των εθνικών νοµοθεσιών.

Β. Συµπληρωµατικότητα µε άλλα µέσα και µέτρα της πολιτικής της Ε.Ε.
Το πρόγραµµα θα επιδιώξει συνέργειες µε το έργο του Οργανισµού Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων, που θα αποτελέσει τη συνέχεια του υφιστάµενου Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας, οργανισµού µε έδρα
τη Βιέννη, που ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συµβουλίου της
5

6

2ας Ιουνίου 1997 . Με ανακοίνωσή της , η Επιτροπή δροµολόγησε ευρεία δηµόσια
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διαβούλευση σχετικά µε το πεδίο δράσης και τα καθήκοντα του µελλοντικού
`οργανισµού. Η διαβούλευση απευθύνεται στην κοινωνία των πολιτών, όπως ΜΚΟ
που ασχολούνται µε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εθνικά ιδρύµατα
για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα κράτη µέλη,
τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριo των Φαινoµένων
Ρατσισµoύ και Ξενoφoβίας και το Συµβούλιο της Ευρώπης. Τα αποτελέσµατα της
διαβούλευσης αυτής θα ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισµό των ακριβών
καθηκόντων του οργανισµού. Ωστόσο, κύριος στόχος της θα είναι η συλλογή και
ανάλυση στοιχείων προκειµένου να καθοριστεί η πολιτική της Ένωσης στον τοµέα
των θεµελιωδών δικαιωµάτων.
Όσον αφορά το στόχο της παροχής πληροφοριών και της πρόληψης της χρήσης
ναρκωτικών, που περιλαµβάνεται στο παρόν πρόγραµµα, απαιτείται αυξηµένη
συνεργασία µε τρίτες χώρες, καθώς και στενός συντονισµός µε το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ). Ο οργανισµός
αυτός, µε έδρα τη Λισσαβώνα, ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 302/93 του
9

Συµβουλίου της 8ηςΦεβρουαρίου 1993 , που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό
10

(EΚ) αριθ. 3294/94 του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1994 . Αποστολή του είναι
η συλλογή και διάδοση αντικειµενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιµων πληροφοριών
σχετικά µε τα ναρκωτικά και την τοξικοµανία στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό,
συνεργάζεται µε χώρες που δεν είναι µέλη της ΕΕ, καθώς και µε διεθνείς
οργανισµούς που ασχολούνται µε το θέµα αυτό, ιδίως: το πρόγραµµα των Ηνωµένων
Εθνών για το διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών (UNDCP), την Παγκόσµια Οργάνωση
Υγείας (ΠOΥ), την οµάδα Ποµπιντού του Συµβουλίου της Ευρώπης, τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Τελωνείων (ΠΟΤ), τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας
(Ιντερπόλ) και την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Ευρωπόλ).

Θέσπιση προγράµµατος-πλαισίου για τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τη
δικαιοσύνη για την περίοδο 2007-2013
Συµπληρωµατικότητα µε οργανισµούς και άλλα µέσα στον τοµέα της
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης

Στις δηµοσιονοµικές προοπτικές προβλέπονται αρκετά συµπληρωµατικά µέσα, τα
οποία αναµένεται να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής που έχουν
τεθεί στον τοµέα της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας:
–
Τα προγράµµατα-πλαίσια που θα αντικαταστήσουν το πλήθος γραµµών του
προϋπολογισµού που διαχειρίζεται επί του παρόντος η Επιτροπή στον τοµέα αυτό·
–
Κοινοτική χρηµατοδότηση των οργανισµών και φορέων της Κοινότητας ή της
Ένωσης·
–
Ανάπτυξη και διαχείριση συναφών συστηµάτων πληροφόρησης µεγάλης
κλίµακας.
Οι ακόλουθοι οργανισµοί, ή φορείς που είναι συναφείς µε τον τοµέα του παραπάνω
προγράµµατος-πλαισίου θα καλυφθούν από τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές:
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Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ),
που ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συµβουλίου της 8ης
Φεβρουαρίου 1993 για την ίδρυση ευρωπαϊκού κέντρου παρακολούθησης
ναρκωτικών και τοξικοµανίας (ΕΕ L 36 της 12.2.1993, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε
την τελευταία φορά µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1651/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003,
σ. 30), και για το οποίο έχει υποβληθεί σχέδιο τροποποιητικής πρότασης (Πρόταση
κανονισµού του Συµβουλίου, υποβληθείσα από την Επιτροπή την 19η ∆εκεµβρίου
2003, σχετικά µε το ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και
τοξικοµανίας (COM(2003) 808).
Παρατηρητήριο φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας, το οποίο πρόκειται να
µετατραπεί σε Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (Προβλέπεται να υποβληθεί
πρόταση της Επιτροπής το Μάιο του 2005), το οποίο προς το παρόν έχει ιδρυθεί µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συµβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την
ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας
(ΕΕ L 151 της 10.6.1997, σ. 1).
Eurojust, που ιδρύθηκε µε την απόφαση 2002/187/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 28ης
Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε τη σύσταση της Eurojust προκειµένου να ενισχυθεί η
καταπολέµηση των σοβαρών µορφών εγκλήµατος (ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1),
όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά µε την απόφαση 2003/659/∆ΕΥ (ΕΕ L 245
της 29.9.2003, σ. 44).
Ανάλυση του προβλήµατος της καταπολέµισης της βίας
Η καταπολέµηση της βίας αποτελεί σαφώς µέρος της προστασίας των θεµελιωδών
δικαιωµάτων, όπως αυτά αναφέρονται στο Χάρτη, ιδίως δε του δικαιώµατος της
σωµατικής ακεραιότητας. Η ισχυρή σύνδεση της βίας µε αρκετά άλλα θεµελιώδη
δικαιώµατα (ελευθερία, ασφάλεια, υγεία, απασχόληση, κ.λπ.) υπαγορεύει την
ενίσχυση της γενικής εφαρµογής των δικαιωµάτων αυτών, καθώς σχετίζονται µε τη
σωµατική ακεραιότητα του ατόµου. Ορισµένες µορφές βίας -όπως η φυλετικής
προέλευσης βία και η βία που έχει σχέση µε το φύλο ή τις σεξουαλικές προτιµήσειςαπαιτούν τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων στη βελτιστοποίηση των οποίων θα
µπορούσε να συµβάλει η ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η
ανάπτυξη βέλτιστης πρακτικής.
Κατά το σχεδιασµό των µέτρων στο πλαίσιο των νέων δηµοσιονοµικών προοπτικών,
είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για πιο συνολική και καίρια λύση των
προβληµάτων βίας, ξεκινώντας από τις υφιστάµενες παρεµβάσεις.
Για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι επίσης
απαραίτητη η αντιµετώπιση της χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών, ενός από τα
σηµαντικότερα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Από τη
δεκαετία του 1990 εισήχθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο µια ευρύτερη, πολυτοµεακή και
ολοκληρωµένη στρατηγική, χωρίς όµως σαφώς καθορισµένα µέσα χρηµατοδοτικής
υποστήριξης. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε πέντε κύρια στοιχεία: (i) τη µείωση της
ζήτησης, (ii) τη µείωση της προσφοράς και την καταπολέµηση της παράνοµης
διακίνησης, (iii) τη διεθνή συνεργασία.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Το Πρόγραµµα-Πλαίσιο για τα «Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα και τη ∆ικαιοσύνη»
περιλαµβάνει ειδικά προγράµµατα που συνδέονται στενά µεταξύ τους και έχουν την
αφετηρία σε προγράµµατα και δράσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Οι συντονισµένες ενέργειες στο πλαίσιο αυτών των ειδικών προγραµµάτων όπως
π.χ. το ∆άφνη ΙΙΙ: καταπολέµηση της ßίας έναντι των παιδιών, των νέων και των
γυναικών θα επιτρέψουν την πιο αποτελεσµατική επιδίωξη του απώτερου στόχου,
που είναι η δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα γενικά προγράµµατα «Ασφάλεια και διασφάλιση των
ελευθεριών» και «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µεταναστευτικών ρευµάτων». Το
παρόν πρόγραµµα είναι επίσης δυνατόν να συµπληρωθεί µε άλλα προγράµµατα,
όπως το πρόγραµµα για την προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και
των νέων επιγραµµικών τεχνολογιών «Safer Internet Plus», το πρόγραµµα υγείας
«Health programme», το πρόγραµµα για την πρόληψη των τραυµατισµών «Injury
ο

Protection Programme», το 7 πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης και το
πρόγραµµα για την νεολαία «Youth». Είναι βέβαιο, ότι θα επιτευχθεί η µεταξύ τους
συνέργεια ιδίως στον τοµέα της καταπολέµησης του εγκλήµατος, είτε πρόκειται για
µορφές βίας όπως η φυλετικής προέλευσης βία και η βία που έχει σχέση µε το φύλο.

Πηγές: η Γραµµατεία της Ε.Ε.
European Parliament legislative resolution on the proposal and amended proposal
for a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the
period 2007-2013 the specific programme "Fight against violence (Daphne)" as part
of the General programme "Fundamental Rights and Justice" (COM(2005)0122 and
COM(2006)0230– C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))
COM (2005) 122-1

1/5

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE
EUROPEAN PARLIAMENT establishing for the period 2007-2013 a framework
programme on Fundamental Rights and Justice
COM (2005) 122-2 2005/0037/COD 2/5
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Fight
against violence (Daphne) and drugs prevention and information" as part of the
General programme "Fundamental Rights and Justice"
COM (2005) 122-3 2005/0038/CNS 3/5
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Proposal for a COUNCIL DECISION establishing for the period 2007-2013 the
specific programme "Fundamental rights and citizenship" as part of the General
programme "Fundamental Rights and Justice"
COM (2005) 122-4 2005/0039/CNS 4/5
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing for the period 2007-2013 the
specific programme "Criminal justice" as part of the General programme
"Fundamental Rights and Justice"
•

5 Year Action Plan for JLS

•

The Hague Programme

•

Study: Benchmarking in immigrant integration

•

SEC(2004)211 final

•

SEC(2004)161 final

•

COM(2004)401: Assessment of the Tampere programme and future

orientations
•

Proposal for a Return Action Programme

•

Plan for the Management of External Borders of Member States of the EU

•

Handbook on Integration

•

Guidelines for the mechanisms of monitoring and evaluating European

Refugee Fund (ERF) co-financed actions in the period 2000-2004 Council Regulation
(EC) N° 2007/2004
•

Council Decision 2004/904/EC

•

Council Decision 2004/867/EC

•

Council Decision 2002/463/EC

•

Council Decision 2000/596/EC

•

Council Conclusions on elements for establishing preparatory actions for a

financial instrument for return managment in the area of migration 09/06/2004
•

Council Conclusions on the analysis of reported best practices of return to

specific countries from EU Member States and Norway and Iceland 11/11/2004
•

Draft Conclusions of the Council and the Representatives of the Governments

of Member States on the establishment pf common basic principles for immigrant
integration policy in the EU
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•

Comprehensive plan to combat illegal immigration and trafficking of human

beings in the EU
•

Commission Decision 2001/275/EC

•

COM(2004)508 final

•

COM(2004)102 final

•

COM(2003)336 final

•

COM(2003)323 final COM(2003)179 final

•

COM(2002)703 final

•

2003 Mid term evaluation of the European Refugee Fund: final report ΕΕ L

151 της 10.6.1997, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1652/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 33).
•

COM(2004) 693 της 25.10.2004.

•

ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 25.

•

ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την

απόφαση 2003/659/∆ΕΥ (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 44).
•

ΕΕ L 36 της 12.2.1993, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία

φορά από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1651/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 30).
•

ΕΕ L 341της 30.12.1994, σ. 7.
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