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Η εξζλιξθ τθσ νομολογίασ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου των Δικαιωμάτων 

Ανκρϊπου αναφορικά με το δικαίωμα ςεβαςμοφ των πεποικιςεων των 
γονζων ςτθν εκπαίδευςθ των τζκνων τουσ είναι εντυπωςιακι τα τελευταία 
δϊδεκα χρόνια: από τθν άνευρθ διαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ κάκε γονζα ςε 
εξαίρεςθ του τζκνου του από (κρθςκευτικζσ ι άλλεσ) πτυχζσ του 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ το κζντρο βάρουσ τθσ νομολογίασ  ζχει 
μετατοπιςτεί ςτθν αξίωςθ των μακθτϊν από το κράτοσ να τουσ διαςφαλίηει, 
χωρίσ διακρίςεισ, τθν πρόςβαςθ ςε μία ςφγχρονθ, πλουραλιςτικι 
εκπαίδευςθ. Η πολφκροτθ απόφαςθ D.H. (13.11.2007) του Σμιματοσ Ευρείασ 
φνκεςθσ του Δικαςτθρίου υπιρξε θ αφετθρία αυτισ τθσ εξζλιξθσ: Ρομά 
μακθτζσ διεκδίκθςαν επιτυχϊσ ςτο τραςβοφργο τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ζνα 
ςφγχρονο εκπαιδευτικό ςφςτθμα χωρίσ γκζτο. 

Αναλυτικότερα, ςτθν αφετθρία τθσ υπόκεςθσ βρίςκεται θ προςφυγι 18 
Ρομά, Σςεχικισ ικαγζνειασ, που φοιτοφςαν ςε «ειδικά» ςχολεία τθσ χϊρασ, 
λόγω τθσ εκνοτικισ καταγωγισ τουσ. Σα ςχολεία αυτά προορίηονταν για 
μακθτζσ οι οποίοι, εξαιτίασ πνευματικισ κακυςτζρθςθσ, δεν μποροφν να 
παρακολουκιςουν το κανονικό ςχολικό πρόγραμμα. Μετά από τεςτ 
πνευματικϊν ικανοτιτων που πραγματοποιοφνταν ςε ζνα ψυχοπαιδαγωγικό 
κζντρο με τθν ςυναίνεςθ των γονζων, ο διευκυντισ του ςχολείου αποφάςιηε 
τθν ζνταξθ των μακθτϊν ςτο ειδικό αυτό ςχολείο. Ιςχυριηόμενοι ότι οι γονείσ 
τουσ δεν είχαν επαρκϊσ πλθροφορθκεί τισ ςυνζπειεσ τθσ ςυναίνεςισ τουσ, οι 
ίδιοι οι μακθτζσ ηιτθςαν να αλλάξουν ςχολείο.  

Σο πρϊτο που επεςιμανε το Δικαςτιριο ιταν ότι οι Ρομά είναι μία 
μειονότθτα ευάλωτθ και χρειάηεται ιδιαίτερθ προςταςία (κετικά μζτρα) ςτο 
πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ. Σο δεφτερο ςθμείο τθσ απόφαςθσ είναι οι 
ςτατιςτικζσ: παρά τουσ αντικρουόμενουσ αρικμοφσ, το Δικαςτιριο 
διαπίςτωςε, ςε κάκε περίπτωςθ, υπερβολικό αρικμό μακθτϊν Ρομά ςτα 
ειδικά ςχολεία. Γι’ αυτό τον λόγο αντζςτρεψε το βάροσ απόδειξθσ και 
αναηιτθςε ςτθν επιχειρθματολογία τθσ τςεχικισ κυβζρνθςθσ επαρκείσ 
αντικειμενικζσ εξθγιςεισ των αυξθμζνων ποςοςτϊν μακθτϊν Ρομά. Σο τρίτο 
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ςθμείο τθσ απόφαςθσ είναι θ αξιοπιςτία των τεςτ πνευματικϊν ικανοτιτων. 
Σο Δικαςτιριο ζκρινε ότι τα τεςτ αυτά δεν είναι αξιόπιςτα αλλά, ςυν τοισ 
άλλοισ, δεν ιταν υποχρεωτικά για τθν ζνταξθ των Ρομά ςτα ειδικά αυτά 
ςχολεία. Σζλοσ, όςον αφορά τθν ςυναίνεςθ των γονζων Ρομά για τθν ζνταξθ 
των παιδιϊν τουσ ςτα ειδικά ςχολεία, το Δικαςτιριο τόνιςε ότι δεν χωρεί 
παραίτθςθ από το κεμελιϊδεσ δικαίωμα τθσ απαγόρευςθσ διακρίςεων. 

Κοντολογίσ, εδϊ και δϊδεκα ζτθ το Δικαςτιριο του τραςβοφργου ζχει 
πανθγυρικά καταγράψει τθν πλιρθ αντίκεςι του ςτο ςχολείο-γκζτο ςε βάροσ 
των μειονοτιτων. Σο δεφτερο, εξίςου, ςθμαντικό, το τραςβοφργο ζχει 
αναγνωρίςει ςτουσ μειονοτικοφσ μακθτζσ το δικαίωμα να αντιμάχονται το 
ςχολείο-γκζτο για το οποίο απερίςκεπτα ςυναίνεςαν κάποτε οι γονείσ τουσ. 

 
**** 

 
Τπό το φωσ των ανωτζρω, μου επιτρζπεται να ςυμπεράνω ότι, εδϊ και 

είκοςι δφο ζτθ, το πρόγραμμα τθσ «Ζνταξθσ και Εκπαίδευςθσ των 
Μουςουλμανόπαιδων» υλοποιεί τθν ενδεικνυόμενθ από το Ευρωπαϊκό 
Δικαςτιριο μειονοτικι εκπαιδευτικι πολιτικι. Δεν είναι υπερβολι. Είναι θ 
πραγματικότθτα: το πρόγραμμα βρζκθκε απζναντι ςτο μειονοτικό ςχολείο-
γκζτο, το πρόγραμμα ζδωςε φωνι ςτουσ μειονοτικοφσ μακθτζσ παρά τισ 
αντίκετεσ φωνζσ οριςμζνων εκ των γονζων. 

Ζχοντασ παρακολουκιςει, ωσ νομικόσ, όλα αυτά τα είκοςι δφο ζτθ, το 
πρόγραμμα ςτθν Θράκθ, είμαι βζβαιοσ ότι επρόκειτο για τθν ςθμαντικότερθ 
επζμβαςθ ςτθν μειονοτικι πολιτικι για τθν περιοχι. Επζμβαςθ κετικι, 
πλουραλιςτικι, πρωτοπόρα και, πάντωσ, απολφτωσ ςφμφωνθ με το διεκνζσ 
και ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανκρϊπου. 

 
 


