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Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου κας Catherine Ashton
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί τη ευκαιρία
της Διεθνούς Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών συμπαράστασης
στα θύματα βασανιστηρίων,
26 Ιουνίου 2012

Σήμερα θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση της ΕΕ αφενός για την πρόληψη και
εξάλειψη των βασανιστηρίων και κάθε άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης και
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και, αφετέρου, για την πλήρη αποκατάσταση των
θυμάτων βασανιστηρίων σε όλον τον κόσμο. Η σημερινή ημέρα μας δίνει την ευκαιρία να
υψώσουμε τη φωνή μας κατά της φρικώδους παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τα βασανιστήρια δεν αποτελούν μόνο τραγωδία για τα
θύματα· ταπεινώνουν και τραυματίζουν επίσης τους θύτες και τις κοινωνίες που ανέχονται
παρόμοιες αποτρόπαιες πράξεις. Η πλήρης απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων
μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας θεσπίζεται ρητά
δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Δεν ανεχόμαστε νοοτροπίες ατιμωρησίας.
Υπενθυμίζοντας το ψήφισμα 66/150 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ της
19ης Δεκεμβρίου 2011, η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει, για λόγους αρχής, κάθε
μορφή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή
τιμωρίας, περιλαμβανομένου του εκφοβισμού, ως πρακτικές που είναι και πρέπει να
παραμείνουν απαγορευμένες πάντα και παντού και δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο.
Η ΕΕ καλεί όλα τα κράτη να εφαρμόσουν πλήρως την πλήρη και απαρέγκλιτη
απαγόρευση των βασανιστηρίων ή άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής
μεταχείρισης ή τιμωρίας.
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Η ΕΕ καλεί όλα τα κράτη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να καταστούν μέρη της
Σύμβασης το ταχύτερο και να εξετάσουν έγκαιρα τη δυνατότητα υπογραφής και
επικύρωσης του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων
(ΠΠΣΚΒ). Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη επικύρωση του ΠΠΣΚΒ από
της Φιλιππίνες, τη Μαυριτανία, τη Βενεζουέλα, το Πράσινο Ακρωτήριο, την Τυνησία, την
Τουρκία και τον Παναμά. Επιπλέον, η ΕΕ καλεί όλα τα κράτη να θεσπίσουν ή να
διατηρήσουν ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης των
χώρων κράτησης για την πρόληψη τέλεσης βασανιστηρίων ή άλλων μορφών σκληρής,
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.
Η ΕΕ καλεί όλα τα κράτη να υιοθετήσουν ευαισθητοποιημένη σε θέματα φύλου
προσέγγιση στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων ή άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης
ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση της μορφές βίας λόγω
φύλου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει και στηρίζει το έργο που επιτελούν ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο
της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων. Στην
αποτελεσματικότητα του διεθνούς συστήματος προστασίας και προαγωγής των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ουσιαστικό ρόλο παίζει η συνεργασία των κρατών με διεθνείς
μηχανισμούς της ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ, το Ταμείο εθελοντικών εισφορών του
ΟΗΕ για τα θύματα βασανιστηρίων και η Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων.
Μέσω της χρηματοδότησης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, προσφέρουμε σημαντική
στήριξη σε οργανισμούς που παρέχουν ιατρική, κοινωνική, νομική ή άλλη βοήθεια σε
πολλούς άνδρες, γυναίκες και παιδιά, θύματα βασανιστηρίων με στόχο την αποκατάσταση
της υγείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς της. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, και
συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου, η ΕΕ προκήρυξε νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών με
τίτλο «Καταπολεμώντας την Ατιμωρησία» με στόχο τη στήριξη δράσεων της κοινωνίας
των πολιτών για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων ή άλλων μορφών σκληρής,
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Το συνολικό ποσό της προκήρυξης
για προγράμματα καταπολέμησης των βασανιστηρίων ανέρχεται σε 16.215 εκατομμύρια
ευρώ.
Η ΕΕ δράττεται της ευκαιρίας για να εξάρει της αδιάλειπτες προσπάθειες πολλών ΜΚΟ
και ατόμων που εργάζονται αόκνως για την πρόληψη των βασανιστηρίων και για την
ανακούφιση των δεινών των θυμάτων της, καθώς και για την κινητοποίηση της κοινής
γνώμης κατά τη σημαντική αυτήν ημέρα του ημερολογίου του ΟΗΕ.
Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να εξαλείψουμε τα βασανιστήρια από τον κόσμο.
Η προσχωρούσα χώρα Κροατία*, οι υποψήφιες χώρες Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας*, Μαυροβούνιο*, Ισλανδία+ και Σερβία*, οι χώρες της
Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάμει υποψήφιες Αλβανία και ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, και οι χώρες της ΕΖΕΣ Λιχτενστάιν και Νορβηγία, μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, καθώς και η Ουκρανία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Αρμενία,
το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.
* Η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο
και η Σερβία εξακολουθούν να συμμετέχουν στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης.
+ Η Ισλανδία εξακολουθεί να είναι μέλος της ΕΖΕΣ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου.
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