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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ

για την υποβολή της Έκθεσης 2007 για την Αντίρρηση Συνείδησης στην Ευρώπη

24 Νοεμβρίου 2008

Στην έκθεσή του για το 2007 προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Γραφείο για 
την  Αντίρρηση  Συνείδησης  κατέθεσε  σήμερα  στοιχεία  για  την  εφαρμογή  των 
ψηφισμάτων του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  για  την αντίρρηση  συνείδησης  και  την 
εναλλακτική υπηρεσία από τα Κράτη Μέλη κατά τη διάρκεια του 2007.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Αντίρρηση Συνείδησης υπενθύμισε στην Επιτροπή το 
Ψήφισμα για την Αντίρρηση Συνείδησης στα  Κράτη Μέλη της Κοινότητας (Ψήφισμα 
Bandrés Molet και  Bindi της 19ης Ιανουαρίου 1994) όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
«δίνει εντολή στην Επιτροπή του για τις Πολιτικές Ελευθερίες να εκπονεί μια ετήσια 
έκθεση για την εφαρμογή των ψηφισμάτων του για την αντίρρηση συνείδησης και την 
εναλλακτική υπηρεσία από τα Κράτη Μέλη, και να εμπλέκει το Ευρωπαϊκό Γραφείο για 
την Αντίρρηση Συνείδησης».

Υπενθύμιση  της  δέσμευσης  αυτής  έγινε  προς  την  Επιτροπή  σε  ψήφισμα  που 
υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Μελών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας στις 9 και 10 
Νοεμβρίου 2007, στις Βρυξέλλες.

Ως ζωντανή μαρτυρία για την παραβίαση του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εν τω μεταξύ αναγνωρίστηκε και από το Άρθρο 10 
του  Χάρτη  Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ο  Κος  Λάζαρος 
Πετρομελίδης, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Αντίρρηση Συνείδησης 
και ήδη διωκόμενος για 16 χρόνια από το Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Ελλάδα λόγω της 
άρνησής  του  να  υπηρετήσει  στρατιωτική  θητεία  για  λόγους  συνείδησης,  δήλωσε: 
«Ελπίζω πως πριν από την 60η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου που διασφαλίζει το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, η Επιτροπή θα αναλάβει δράση αξιώνοντας από τα Κράτη Μέλη που ακόμη 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των αντιρρησιών συνείδησης την παύση κάθε 
διάκρισης  στο  πεδίο  αυτό  και  την αποκατάσταση των αντιρρησιών  συνείδησης  που 
υπήρξαν θύματα τέτοιας διάκρισης».

«Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  οφείλει  να  προωθεί  την  προστασία  των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων  παγκοσμίως  και  δεν  θα  έπρεπε  να  επιτρέπει  στα  Κράτη  Μέλη  της  να 
συνεχίζουν  να  μην  σέβονται  τα  ίδια  αυτά  δικαιώματα»  υπογράμμισε  η  Κα  Αλεξία 
Τσούνη, Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Αντίρρηση Συνείδησης, 
αφού συνάντησε, μαζί με τον Κο Λάζαρο Πετρομελίδη, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κο 
Gérard Deprez σήμερα στις Βρυξέλλες για να παραδώσει την προαναφερόμενη έκθεση.

EBCO was founded in 1979 as an umbrella structure for national associations of conscientious 
objectors to promote the right to conscientious objection to preparations for, and participation 
in,  war  and any other  type  of  military  activity  as  a fundamental  human right,  on both  a 
national  and  an  international  level.  EBCO  enjoys  participatory  status  with  the  Council  of 
Europe.


