28/11/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προσφέρονται για πολιτικό παιχνίδι
Η Δράση ζητά την άμεση επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης και στα ομόφυλα
ζευγάρια
Για μία ακόμα φορά γίνεται προφανές ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και η συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας δεν είναι
προτεραιότητα για την κυβέρνηση, έναντι της εσωκομματικής ηρεμίας και της
σύμπλευσης με τις πιο συντηρητικές ομάδες της κοινωνίας.
Μετά την καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία ζητείται από τη χώρα μας να επεκτείνει
την ισχύ του Συμφώνου Συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια, ο υπουργός
δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, για να μην εκχωρήσει την ψήφο της
ομοφυλοφιλικής κοινότητας στον ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσε σχετική τροπολογία,
έσπευσε να δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα νομοθετήσει άμεσα. Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε
σχετική θετική ανακοίνωση, με το ίδιο βεβαίως ψηφοθηρικό κίνητρο, και
ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει δική του πρόταση. Στη συνέχεια όμως, κάνοντας
στροφή 180 μοιρών μετά τις απειλές με αφορισμό από τον μητροπολίτη Πειραιώς
και την άρνηση 25 βουλευτών της ΝΔ να υπερψηφίσουν, ο υπουργός "ανακάλυψε"
ότι πρέπει να περιμένει να φτάσει στα χέρια του επισήμως η απόφαση του
Δικαστηρίου.
Για τη διευκόλυνση του υπουργού, η Δράση τον ενημερώνει ότι η τελική απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ανηρτημένη στον
ιστότοπο αυτού και μπορεί να τη διαβάσει εδώ:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-128294#{"itemid":["00
1-128294"]}
Αν αγνοήσει την απόφαση του Δικαστηρίου η χώρα μας, δεν θα είναι η πρώτη φορά,
αλλά η τρίτη. Θα γίνουμε αναξιόπιστα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και
πιθανόν αυτό να έχει οδυνηρές συνέπειες σε μια εποχή που εξαρτόμαστε από τους
Ευρωπαίους εταίρους. Κυρίως όμως, οι διακρίσεις εις βάρος συνανθρώπων μας θα
συνεχιστούν με απαράδεκτο τρόπο. Η Δράση ζητάει την κατάθεση του νομοσχεδίου
με κάθε κόστος.
Για το θέμα των ατομικών δικαιωμάτων που βρίσκονται υπό διαρκή απειλή, η Δράση

οργανώνει σειρά εκδηλώσεων με γενικό τίτλο"no fight for your right". Οι πρώτες
εκδηλώσεις γίνονται στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 30-11-2013, στις 18:00 στο
Bord de l'eau, Εγνατία 45 με ομιλητές τους κ.κ. Τάσο Αγγελόπουλο, Διονύση
Γουσέτη, Μανώλη Ζούγκο, Αντύπα Καρίπογλου, Θανάση Τριαρίδη, Κωνσταντίνο
Τσιτσελίκη και την Κυριακή 1-12-2013 από τις 10:00 στα εγκαίνια της Νέας
Παραλίας (ανδριάντας Κ.Καραμανλή) ενημερώνουμε για τα ατομικά δικαιώματα και
γεμίζουμε το "Rights Globe" με το δικαίωμα του καθενός.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα:
http://www.facebook.com/nofightforyourright
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