Ι. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ (HATE SPEECH)

Στερεότυπα:

Η ελεύθερη έκφραση απόψεων ή ιδεών, ακόµη και προσβλητικών, ενοχλητικών ή σοκαριστικών,
αποτελεί θεµελιώδες γνώρισµα του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και συνιστά τον πυρήνα του
δικαιώµατος στην ελευθερία της έκφρασης, το οποίο σε κάθε δηµοκρατικό κράτος προστατεύεται.

Κάθε συλλογική διογκωµένη αντίληψη, εικόνα ή διαστρεβλωµένη αλήθεια σχετικά µε ένα πρόσωπο
ή οµάδα προσώπων, συνήθως σε σχέση µε τις αντιλήψεις ή τις συµπεριφορές τους.

Ωστόσο, η ρητορική µίσους και η δηµόσια έκφραση ρατσιστικού ή ξενοφοβικού λόγου, µέσω του οποίου
αµφισβητείται το δικαίωµα µιας οµάδας ανθρώπων να συµµετέχει ισότιµα στην κοινωνική ζωή εξαιτίας
της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής ή άλλου γνωρίσµατός της, καθώς και η προτροπή σε πράξεις βίας
ή σε εκδηλώσεις µίσους εναντίον των µελών µιας τέτοιας οµάδας δεν προστατεύονται από την ελευθερία
του λόγου, αλλά αντιθέτως απαγορεύονται και τιµωρούνται.

Κάθε γενίκευση η οποία επιτρέπει ελάχιστες ή και καθόλου ατοµικές διαφοροποιήσεις ή κοινωνική
επαλήθευση.
ΙΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
Ξενοφοβία:

Η έννοια «ρητορική µίσους» δεν περιορίζεται µόνο σε µορφές του γραπτού ή του προφορικού λόγου,
αλλά µπορεί να και συµπεριλαµβάνει εικόνες, είδωλα, ηλεκτρονικά ή άλλα παιχνίδια καθώς και άλλες
ενέργειες που αποσκοπούν στην έκφραση ή διάδοση κάποιου µηνύµατος.

Το αίσθηµα παράλογου ή και νοσηρού φόβου, αποστροφής ή αντιπάθειας προς τους ξένους, που έχει
την πηγή της σε προκαταλήψεις ή κοινωνικά κατασκευασµένες εικόνες και αντιλήψεις και όχι σε
ορθολογικά και αντικειµενικά δεδοµένα.

Η στάθµιση µεταξύ της ρητορικής µίσους και της ελευθερίας της έκφρασης είναι ένα πεδίο διαρκούς και
δύσκολου προβληµατισµού. Αυτό που διαφοροποιεί το πρώτο από το δεύτερο είναι, ιδίως, η υποκίνηση
σε πράξεις βίας ή η άµεση στοχοποίηση ατόµων ή κοινωνικών οµάδων λόγω ενός ιδιαίτερου
κοινωνικού, σωµατικού ή πνευµατικού χαρακτηριστικού τους.

Στρέφεται κυρίως εναντίον των µεταναστών, των προσφύγων και αιτητών ασύλου και των µελών
µειονοτήτων.

IΙ. ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ:
Ρατσισµός:

Μετανάστης είναι το πρόσωπο που εγκαταλείπει µε τη θέλησή του την πατρίδα του, για να εγκατασταθεί
επί µεγάλο χρονικό διάστηµα σε άλλη χώρα. Η πιο συνήθης κατηγορία είναι οι οικονοµικοί µετανάστες,
που ξενιτεύονται για οικονοµικούς/εργασιακούς λόγους, καθώς και οι περιβαλλοντικοί µετανάστες,
οι οποίοι εγκαταλείπουν την πατρίδα τους µετά από µεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές.

Η κοινωνική πρακτική ή και το πολιτικό σύστηµα, που, αναπαράγοντας στερεότυπα και προκαταλήψεις
και χρησιµοποιώντας τη δύναµη ή την εξουσία, υποστηρίζουν την ανωτερότητα και προωθούν την
επικυριαρχία συγκεκριµένης οµάδας προσώπων έναντι άλλων οµάδων.

Πρόσφυγας είναι κάθε πρόσωπο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του έχει δικαιολογηµένο
φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συµµετοχής σε ορισµένη κοινωνική οµάδα
ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου αδυνατεί ή δεν επιθυµεί να απολαµβάνει
την προστασία αυτής της χώρας. Αιτητής ασύλου είναι κάθε πρόσωπο το οποίο αναµένει να εξεταστεί
το αίτηµά του να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας.

Είναι ένα πλέγµα αντιλήψεων, στάσεων, συµπεριφορών ή/και θεσµικών δοµών που εξαναγκάζει
ορισµένους ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση, κι αυτό επειδή ανήκουν σε µια διακριτή οµάδα
ανθρώπων. Ως δικαιολογία για τις διακρίσεις χρησιµοποιείται η διαφορετικότητα της οµάδας, στην οποία
προσάπτεται συνήθως µια υποτιθέµενη κατωτερότητα ή επικινδυνότητα.

Μειονότητα είναι η οµάδα ανθρώπων που κατοικούν στο έδαφος ενός κράτους και διατηρούν
µαχροχρόνιους, ισχυρούς και διαρκείς δεσµούς µε αυτό το κράτος, παρουσιάζουν όµως ξεχωριστά
εθνικά ή εθνοτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά ή γλωσσικά χαρακτηριστικά, που απαρτίζουν την κοινή
τους ταυτότητα, την οποία και επιθυµούν να διατηρήσουν.

Γενικά, η κατάληξη –ισµός (-ism), π.χ. ρατσισµός, σεξισµός, εθνικισµός, αναφέρεται στη χρήση
κοινωνικής δύναµης για τη συστηµατική άρνηση σε ανθρώπους της πρόσβασης σε πόρους, δικαιώµατα,
σεβασµό και αντιπροσώπευση στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Βασίζεται στην
εσφαλµένη πεποίθηση ότι µια οµάδα ανθρώπων είναι ανώτερη σε σχέση µε άλλες.

Αντισηµιτισµός:

Ο ρατσισµός θεωρείται ως ένα διαρκώς εξελισσόµενο φαινόµενο, οπότε πρέπει να υπάρχει συνεχής
εγρήγορση σε σχέση µε τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των διάφορων µορφών που λαµβάνει.
Συνιστά µια ιδιαίτερα σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, γι αυτό, αφενός, τα κράτη έχουν συγκεκριµένες νοµικές υποχρεώσεις για την πρόληψη
και καταπολέµησή του, και, αφετέρου, οι πολίτες υπέχουν ποινικής ευθύνης όταν τον εκδηλώνουν,
µέσω του ρατσιστικού λόγου ή ρατσιστικής βίας.
Η καταπολέµηση του ρατσισµού συνίσταται στην αποτροπή βίας, διακρίσεων και προκαταλήψεων
που βιώνονται από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων εξαιτίας κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους
και στην αποτελεσµατική διερεύνηση και τιµωρία όλων των συναφών ποινικών αδικηµάτων.
Σοβινισµός:
Ο τυφλός εθνικισµός που χαρακτηρίζεται από τη φανατική εξύµνηση κάθε εθνικού στοιχείου
και την ισοπεδωτική περιφρόνηση και απόρριψη των στοιχείων άλλων λαών.
Μισαλλοδοξία:
Το µίσος και η έλλειψη ανεκτικότητας και σεβασµού στις διαφορετικές συµπεριφορές, αντιλήψεις ή ιδέες.
Προκατάληψη:
Η δυσµενής προδιάθεση απέναντι σε πρόσωπο ή οµάδα προσώπων, που βασίζεται σε αυθαίρετες
γενικεύσεις και στερεότυπες πεποιθήσεις.

Η εχθρότητα κατά των Εβραίων και των Εβραϊκών κοινοτήτων, η οποία εκπηγάζει ή ενισχύεται από
θεωρίες περί της ύπαρξης συνωµοσιών των Εβραίων για οικονοµική και πολιτική επικράτησή τους
στον κόσµο. Η εχθρότητα αυτή υπήρξε ευρέως διαδιδοµένη στην ευρωπαϊκή ιστορία, µε αποκορύφωµά
της το Ολοκαύτωµα.
Ροµαφοβία:
Η εχθρότητα προς τους Ροµά, βάσει θεωριών ή στερεοτύπων για τη «βιολογική τους κατωτερότητα»
ή επικινδυνότητα. Ιστορικά, οι Ροµά υπήρξαν νοµάδες, µετακινούµενοι από ένα µέρος σε άλλο, κυρίως
ως γανωµατές, τεχνίτες, µουσικοί και έµποροι, οι οποίοι µιλούσαν τη δική τους γλώσσα. Κατά τη διάρκεια
της ιστορίας τους, έχουν υποστεί δουλεία, εξαναγκαστικές µετακινήσεις, υποχρεωτική στείρωση
ή αφαίρεση των παιδιών τους, εγκλεισµό σε ψυχιατρικά ιδρύµατα, απαγόρευση της γλώσσας τους,
οικιστικό και κοινωνικό διαχωρισµό.
Ισλαµοφοβία:
Η περιφρόνηση ή η εχθρότητα εν γένει εναντίον του Ισλάµ ή και των Μουσουλµάνων. Είναι σχετικά
πρόσφατος όρος (από το 1980), ενώ η ύπαρξή του αυξήθηκε σηµαντικά στο δυτικό κόσµο µετά τις
τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001. Περιλαµβάνει την αντίληψη ότι το Ισλάµ δεν έχει
κοινές αξίες µε άλλες θρησκείες ή πολιτισµούς και συνιστά µια βίαιη πολιτική ιδεολογία.
Οµοφοβία:
Οµοφοβία είναι ο φόβος, η αποστροφή, ή οι διακρίσεις κατά της οµοφυλοφιλίας ή σε βάρος
των οµοφυλόφιλων. Η οµοφοβία µπορεί να περιλαµβάνει ακόµη µίσος, εχθρότητα ή αποδοκιµασία
των οµοφυλόφιλων ανθρώπων, της οµοφυλοφιλικής συµπεριφοράς, που οδηγεί στην εκδήλωση
µισαλλοδοξίας. Συχνά φτάνει ως το σηµείο να εκδηλώνεται πολύ επικίνδυνα, όπως µέσω λεκτικής βίας
και µε οµοφοβικά εγκλήµατα µίσους όπως επιθέσεις, ξυλοδαρµούς, ακόµη και φόνους.

Η 17η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ηµέρα κατά της οµοφοβίας. Ο λόγος που επιλέχθηκε
η συγκεκριµένη ηµεροµηνία, οφείλεται στο γεγονός ότι στις 17 Μαΐου 1990, η οµοφυλοφιλία έπαψε
να θεωρείται ασθένεια από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας
Τρανσφοβία:
Η αποστροφή, εχθρότητα ή διακρίσεις προς τα άτοµα τα οποία εκφράζουν άλλη ταυτότητα φύλου από
εκείνην που τους αποδόθηκε κατά τη γέννησή τους, µέσω π.χ. της ενδυµασίας, της χρήσης καλλυντικών,
της ορµονοθεραπείας ή της επέµβασης επαναπροσδιορισµού φύλου.
Άλλες οµάδες προσώπων που υφίστανται ρατσισµό και διακρίσεις:
Οι γυναίκες,
Τα άτοµα µε αναπηρία,
Τα άτοµα µε διαφορετικό χρώµα,
Τα άτοµα που δεν ανήκουν στην επικρατούσα θρησκεία,
Τα άτοµα µε διαφορετικές πολιτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις,
Τα άτοµα µε διαφορετικό τρόπο ζωής.
ΙV. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
∆ιακρίσεις:
Είναι κάθε διάκριση, αποκλεισµός, περιορισµός ή προτίµηση που βασίζεται σε ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό ενός προσώπου ή οµάδας προσώπων και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα να εκµηδενίζει
ή να εµποδίζει την ισότιµη αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
ελευθεριών στον οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή κάθε άλλο πεδίο της δηµόσιας ζωής.
Η διάκριση µπορεί να εκδηλώνεται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο. Η άµεση διάκριση προσδιορίζεται από
την πρόθεση για άσκηση διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ δύο οµάδων προσώπων, ενώ έµµεση διάκριση
υπάρχει όταν το αποτέλεσµα µιας θεωρητικά ουδέτερης διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής είναι η
διακριτική µεταχείριση ενός προσώπου ή οµάδας.
Ως διάκριση νοείται και η παρενόχληση, ο εκφοβισµός ή κάθε άλλη προσβλητική ενέργεια (bullying),
η οποία εκδηλώνεται µε ανεπιθύµητη συµπεριφορά που σχετίζεται µε έναν ή περισσότερους λόγους
φυλετικής ή εθνικής/εθνοτικής καταγωγής, φύλου, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή σεξουαλικού-γενετήσιου προσανατολισµού, και είχε ως σκοπό ή ως αποτέλεσµα την προσβολή
της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού
ή επιθετικού περιβάλλοντος. Ο εκφοβισµός, η παρενόχληση ή ακόµη και η βία µπορούν να πάρουν
σωµατική, λεκτική, ψυχολογική και κοινωνική µορφή, ενώ υπάρχει και ο ηλεκτρονικός εκφοβισµός,
µέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών (cyberbullying).
∆εν συνιστούν διάκριση τα ειδικά θετικά µέτρα υπέρ µιας από τις οµάδες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
τα οποία προβλέφθηκαν µε σκοπό την πρόληψη ή την άρση των ανισοτήτων που εµφανίζονται στην
πράξη και την εξασφάλιση ουσιαστικής ισότητας.
Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων:
Ανθρώπινα δικαιώµατα είναι ο σεβασµός, τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που πρέπει να απολαµβάνει
κάθε άνθρωπος, από µόνη την ιδιότητά του ως ανθρώπου.
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα αντιστοιχούν σε υποχρεώσεις του κράτους, όχι µόνο για να απέχει
από οποιαδήποτε προσβολή τους, αλλά και για να λαµβάνει θετικά µέτρα, ώστε να προστατεύει
και να υλοποιεί τα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων.
Κοινωνικός αποκλεισµός:
Η παρεµπόδιση πρόσβασης σε κοινωνικά δικαιώµατα, αγαθά ή υπηρεσίες όπως π.χ. στην εργασία,
την εκπαίδευσης ή την ιατροφαρµακευτική φροντίδα, η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως στην
οικονοµική ανέχεια και στην περιθωριοποίηση.

Γενοκτονία / Εθνοκάθαρση:
Γενοκτονία είναι η διάπραξη συγκεκριµένων πράξεων µε την πρόθεση καταστροφής/αφανισµού,
εν όλω ή εν µέρει, µιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής οµάδας ως τέτοιας.
Εθνοκάθαρση είναι η προσπάθεια δηµιουργίας εθνικά οµοιογενών περιοχών, µέσω βίαιου
εκτοπισµού/εκδίωξης ή και µαζικής εξόντωσης πληθυσµών που ανήκουν σε ιδιαίτερες εθνικές
κλπ οµάδες.
Ενδεικτικές περιπτώσεις γενοκτονιών και εθνοκαθάρσεων, είναι το ολοκαύτωµα (βλ. παρακάτω),
η γενοκτονία των Αρµενίων στην Τουρκία (1915-1918), η εξόντωση των Τούτσι στον εµφύλιο πόλεµο
της Ρουάντα (1994) και η σφαγή όλων των µουσουλµάνων αντρών και αγοριών της Σρεµπρένιτσα
στον πόλεµο της Βοσνίας (1995).
Ολοκαύτωµα:
Η συστηµατική, προγραµµατική και κρατική πολιτική πρακτική διώξεων και εξόντωσης περίπου έξι
εκατοµµυρίων Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς και τους συνεργάτες του, για το µόνο λόγο ότι
τα πρόσωπα αυτά ήταν Εβραίοι. Κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώµατος, οι ναζί στράφηκαν και εναντίον
άλλων πληθυσµιακών οµάδων που θεωρούσαν «φυλετικά/βιολογικά» κατώτερες, όπως τους Ροµά
και τα άτοµα µε αναπηρίες, ενώ άλλες οµάδες υπέστησαν διώξεις εξαιτίας των πολιτικών
ή θρησκευτικών τους φρονηµάτων ή του σεξουαλικού τους προσανατολισµού.
Απαρτχάιντ:
Η πολιτική φυλετικού διαχωρισµού που εφάρµοσε από το 1948 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90
η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής. Βάσει τούτης, ο πληθυσµός της χώρας χωρίστηκε σε φυλετικές
κατηγορίες και οριοθετήθηκαν συγκεκριµένες περιοχές διαβίωσης για την κάθε φυλή, κάτι που οδήγησε
σε βίαιες µετοικήσεις, ενώ το 1970 καταργήθηκε η πολιτική εκπροσώπηση όσων δεν ήταν λευκοί
και έγινε περιορισµός τους σε αποµονωµένες «νησίδες γης». Παράλληλα, διακρίσεις υπήρχαν σε όλους
τους τοµείς δηµοσίων παροχών και υπηρεσιών.
Στη ρητορική µίσους εµπίπτει και δηµόσια άρνηση ή δικαιολόγηση των πιο πάνω.
V. ΕΞΟΡΚΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΣΟΣ
Μέσω της προώθησης των αρχών της κατανόησης, της ανεκτικότητας, της φιλίας και της ειρηνικής
συµβίωσης µεταξύ όλων των µελών και των οµάδων της κοινωνίας, µέσα σε ένα ασφαλές, θετικό
και υποστηρικτικό περιβάλλον.
Με την έκφραση από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας ή από τα πρόσωπα που ασκούν ρητορική στη
δηµόσια σφαίρα ενός θετικού, εποικοδοµητικού και δηµιουργικού λόγου που, όχι µόνο θα αποφεύγει
την αναπαραγωγή και διαιώνιση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, αλλά και θα συµβάλλει ενεργά
στην εµπέδωση ενός κλίµατος νηφαλιότητας, σεβασµού και κοινωνικής ειρήνης.
Με τη διευκόλυνση του ελεύθερου και ανοιχτού διαλόγου, τη διάδοση των αξίων του σεβασµού
και της ανεκτικότητας και την επισήµανση των κινδύνων της ανοχής ή της αδιαφορίας έναντι της
ανάδειξης ρατσιστικών οµάδων ή ιδεολογιών.
Με την προαγωγή των αξιών της διαφορετικότητας, η οποία στηρίζεται στην αποδοχή και στο σεβασµό
όλων των προσώπων, και του πλουραλισµού, ο οποίος συνίσταται στην αναγνώριση, προώθηση
και προστασία κάθε ετεροµορφίας και στην ειρηνική συµβίωση όλων των µελών της κοινωνίας.

Χρήσιµα τηλέφωνα για υποβολή καταγγελιών ή λήψη σχετικών πληροφοριών:
Υπηρεσίες
Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως – Αρχή Κατά των ∆ιακρίσεων: 22 405500
Οργάνωση για θέµατα ΛΟΑΤ «Accept» -99812343
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας- 22406709
Επίτροπος Προστασίας ∆ικαιωµάτων του Παιδιού- 22 873 200
Υπουργείο Παιδείας – Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο- 22806309
ΚΙΣΑ - Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισµό- 22878181
Αστυνοµία- Γραφείο Καταπολέµησης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος- 22 808082
Αστυνοµία – Γραφείο Βίας στην Οικογένεια- 22 808731
Ανοικτές Τηλεφωνικές Γραµµές Στήριξης και Συµβουλευτικής
1410 Γραµµή Επικοινωνίας Στήριξης και Συµβουλευτικής του Οργανισµού Νεολαίας
1440 Γραµµή για την Βία του Συνδέσµου Καταπολέµησης της Βίας στην Οικογένεια.
1456 Ανοικτή Τηλεφωνική Γραµµή του Κέντρου Συµβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας «Περσέας»
1455 Γραµµή Άµεσης Βοήθειας, Κυπριακός Σύνδεσµος Οικογενειακού Προγραµµατισµού
70000 116 Γραµµή Βοήθειας του Εθνικού Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδικτύου στην Κύπρο
116 111 Ευρωπαϊκή Γραµµή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων
Ο βασικός Νόµος που τιµωρεί τέτοιες πράξεις είναι ο Νόµος για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού
και ξενοφοβίας µέσω ποινικού δικαίου (Ν.134(Ι)/2011). Σχετικά ποινικά αδικήµατα, ωστόσο, περιλαµβάνονται και στον Ποινικό Κώδικα
(Κεφ. 154), καθώς και σε άλλες νοµοθεσίες, όπως το Νόµο περί Καταπολέµησης του Ρατσισµού και Ορισµένων Άλλων ∆ιακρίσεων
(Επίτροπος) Νόµο (Ν. 142(1)/2004).

Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου
Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία)
Ευγενίας & Αντωνίου Θεοδότου 6
Περιοχή Αγοράς Αγίου Αντωνίου 1060
2150 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ.: 00357-22402600/2
www.youthboard.org.cy
Αρχή κατά του Ρατσισµού και των ∆ιακρίσεων
Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως
∆ιεύθυνση: Era House, ∆ιαγόρου 2,
1097 Λευκωσία-Κύπρος
Τηλ. 00357-22 405500
www.no-discrimination.gov.cy

Αρχή Κατά του Ρατσισμού
και των Διακρίσεων
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Χαρακτηριστικά παραδείγµατα εκδήλωσης ακραίου ρατσισµού και ρατσιστικού µίσους,
που έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας:

COVER

