
 1 

∆ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή* 
 
 
Προοίµιο 
 
Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί 
των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη 
µάστιγα του πολέµου, να διακηρύξουµε και πάλι την πίστη µας στα θεµελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώµατα, στην αξιοπρέπεια και στην αξία του ανθρώπου, στα ίσα 
δικαιώµατα ανδρών και γυναικών και µεγάλων και µικρών εθνών… και γι’αυτούς 
τους σκοπούς να δείχνουµε ανοχή και να ζούµε ειρηνικά ο ένας µε τον άλλον σαν 
καλοί γείτονες», 
Υπενθυµίζοντας ότι το Προοίµιο του Καταστατικού της UNESCO που υιοθετήθηκε 
στις 16 Νοεµβρίου 1945 αναφέρει ότι η ειρήνη για να µην αποτύχει πρέπει να 
θεµελιωθεί στην πνευµατική και ηθική αλληλεγγύη της ανθρωπότητας 
Υπενθυµίζοντας επίσης πως η Οικουµενική ∆ιακήρυξη ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
επιβεβαιώνει ότι όλοι έχουν ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (Άρθρο 
18), πεποίθησης και έκφρασης (Άρθρο 19),  και πως η εκπαίδευση οφείλει να προάγει 
την κατανόηση, την ανοχή και την φιλία µεταξύ όλων των κρατών, φυλετικών ή 
θρησκευτικών οµάδων (Άρθρο 26), 
Σηµειώνοντας σχετικές διεθνείς πράξεις όπως: 
Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, 
Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα, 
Τη Σύµβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών ∆ιακρίσεων, 
Τη Σύµβαση για την Πρόληψη και την Τιµωρία του Εγκλήµατος της Γενοκτονίας, 
Τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, 
Τη Σύµβαση του 1951 σχετικά µε το Καθεστώς των Προσφύγων και το Πρωτόκολλο 
της του 1967 καθώς και τις περιφερειακές πράξεις, 
Τη Σύµβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών ∆ιάκρισης κατά των Γυναικών, 
Τη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων  Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης 
ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας, 
Τη ∆ιακήρυξη για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Μη-Ανοχής Λόγω Θρησκείας ή 
Πεποιθήσεως, 
Τη ∆ιακήρυξη για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, 
θρησκευτικές και γλωσσικές µειονότητες, 
Τη ∆ιακήρυξη για τα Μέτρα Εξάλειψη της ∆ιεθνούς Τροµοκρατίας, 
Τη ∆ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ∆ράσης της Βιέννης που υιοθετήθηκε στην 
Παγκόσµια ∆ιάσκεψη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, 
Τη ∆ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ∆ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην 
Παγκόσµια Σύνοδο της Κοινωνικής Ανάπτυξης, 
Τη ∆ιακήρυξη της UNESCO για τη Φυλή και τη Φυλετική ∆ιάκριση, 
Τη Σύµβαση και τη Σύσταση της UNESCO κατά των ∆ιακρίσεων στην Εκπαίδευση, 
Έχοντας κατά νου τους στόχους της Τρίτης ∆εκαετίας για την Εξάλειψη Ρατσισµού 
και των Φυλετικών ∆ιακρίσεων, την Παγκόσµια ∆εκαετία για την Εκπαίδευση στα 

                                                
* Η ∆ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή υιοθετήθηκε στις 16 Νοεµβρίου 1995 κατά την 28η Σύνοδο 
της Γενικής ∆ιάσκεψης της UNESCO στο Παρίσι. Η µετάφραση έχει γίνει, από την ∆ρ. Καλλιόπη 
Χαΐνογλου, (υπό διορισµό) Λέκτορα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσµών, Συνεργάτιδα της Έδρας 
UNESCO, και του κου Ζαφείρη Τσιφτζή, υποψήφιου µεταπτυχιακού φοιτητή, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της Έδρας UNESCO ∆ιαπολιτισµικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
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∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, και τη ∆ιεθνή ∆εκαετία για τους Αυτόχθονες Λαούς του 
Κόσµου, 
Λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των περιφερειακών διασκέψεων που 
διοργανώνονται στο πλαίσιο του Έτους των Ηνωµένων Εθνών για την Ανοχή 
σύµφωνα µε την Απόφασης της Γενικής ∆ιάσκεψης της UNESCO (27C/Resolution 
5.14), καθώς και των καταληκτικών παρατηρήσεων και των συστάσεων άλλων  
διασκέψεων και συναντήσεων που διοργανώνονται από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο 
του προγράµµατος του Έτους των Ηνωµένων Εθνών για την Ανοχή, 
Εκφράζοντας ανησυχία για την συνεχόµενη αύξηση των φαινοµένων µη-ανοχής, 
βίας, τροµοκρατίας, ξενοφοβίας, επιθετικού εθνικισµού, ρατσισµού, αντισηµιτισµού, 
αποκλεισµού, περιθωριοποίησης και διακρίσεων σε βάρος εθνικών, εθνοτικών, 
θρησκευτικών και γλωσσικών µειονοτήτων, προσφύγων, µεταναστών εργαζοµένων, 
µεταναστών και ευπαθών οµάδων στις κοινωνίες, όπως και πράξεων βίας και 
εκφοβισµού σε βάρος όσων απολαµβάνουν την ελευθερία γνώµης και έκφρασης, 
δηλαδή όλων των φαινοµένων που απειλούν την ειρήνη και τη δηµοκρατία σε εθνικό 
και παγκόσµιο επίπεδο και που θέτουν εµπόδια στην ανάπτυξη, 
Υπογραµµίζοντας ότι τα κράτη µέλη έχουν ευθύνη να αναπτύξουν και να 
ενθαρρύνουν τον σεβασµό ως προς τα δικαιώµατα του ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς καµία διάκριση ως προς τη φυλή, το φύλο, 
τη γλώσσα, την εθνική καταγωγή, την θρησκεία ή την αναπηρία, και να 
καταπολεµήσουν τη µη-ανοχή. 
Υιοθετούµε και αποφασίζουµε αυτή τη ∆ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή, 
Αποφασισµένοι να χαράξουµε µέτρα θετικής δράσης για την προαγωγή της ανοχής 
στις κοινωνίες µας, επειδή η ανοχή δεν αποτελεί µόνο µια πολύτιµη αρχή, αλλά µια 
επιταγή για τη θεµελίωση της ειρήνης και για την οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη όλων των ανθρώπων.    
 
∆ιακηρύττουµε τα κάτωθι: 
Άρθρο 1 - Έννοια της Ανοχής 

1.1 Η ανοχή είναι σεβασµός, αποδοχή και εκτίµηση στην πλούσια πολυµορφία των 
πολιτισµών όλου του κόσµου, των εκφράσεων µας και των τρόπων του να είσαι 
άνθρωπος. Η γνώση, η εξωστρέφεια, η επικοινωνία και η ελευθερία της σκέψης, 
πεποίθησης και πίστης ενισχύουν την ανοχή. Ανοχή σηµαίνει αρµονία µε τη 
διαφορετικότητα. ∆εν είναι απλώς µια ηθική υποχρέωση αλλά µια πολιτική και 
νοµική επιταγή. Η Ανοχή, η αρετή µε την οποία η ειρήνη καθίσταται δυνατή, 
συµβάλλει στην αντικατάσταση του πολιτισµού του πολέµου από τον πολιτισµό της 
ειρήνης. 

1.2 . Η ανοχή δεν είναι υπαναχώρηση, συγκατάβαση ή ιδιοτροπία. Πάνω από όλα η 
ανοχή είναι µια δραστήρια στάση που υποδαυλίζεται από την αναγνώριση της 
οικουµενικότητας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών 
των άλλων. Σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί δικαιολογία για τις παραβιάσεις αυτών 
των θεµελιωδών αξιών. Όλοι, τα άτοµα, οι οµάδες και τα κράτη, οφείλουν να 
επιδεικνύουν ανοχή. 

 1.3  Η ανοχή αποτελεί ευθύνη όλων µας γιατί υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
τον πλουραλισµό (συµπεριλαµβανοµένου του πολιτισµικού πλουραλισµού), τη 
δηµοκρατία και τον κανόνα δικαίου. Η ανοχή ισοδυναµεί µε την απόρριψη του 
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δογµατισµού και της απολυταρχίας και επιβεβαιώνει τους κανόνες που θεσπίζονται 
από τις πράξεις διεθνούς προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου.   

1.4. Σύµφωνα µε τον σεβασµό για τα  δικαιώµατα του ανθρώπου, η ανοχή δεν 
ισοδυναµεί µε την ανοχή της κοινωνικής αδικίας  ή το να «κλείνεις τα αυτιά σου» ή 
να προσπαθείς να «σωπάσεις» τις πεποιθήσεις του άλλου.  Ανοχή σηµαίνει να είναι 
κάποιος ελεύθερος και να µπορεί να υποστηρίζει τις πεποιθήσεις του και να 
αποδέχεται πως και οι άλλοι µπορούν να κάνουν το ίδιο. Ανοχή σηµαίνει πως οι όλοι 
οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να ζουν ειρηνικά και να διατηρούν όλα τα 
χαρακτηριστικά τους, αποδεχόµενοι το γεγονός πως είναι από την φύση τους 
διαφορετικοί ως προς την εµφάνιση, κατάσταση, οµιλία, συµπεριφορά και τις αξίες 
τους, να έχει το δικαίωµα να ζει και να υπάρχει όπως και αυτοί. Επίσης, ανοχή είναι 
να µην επιβάλλει κάποιος τις απόψεις τους στους άλλους.  

 
Άρθρο 2 - Κρατικό Επίπεδο 

2.1. Σε κρατικό επίπεδο η ανοχή απαιτεί δίκαιη και αµερόληπτη νοµοθεσία, επιβολή 
του νόµου και δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες. Επίσης προϋποθέτει την 
παροχή οικονοµικών και κοινωνικών ευκαιριών σε κάθε άτοµο χωρίς διάκριση.  Η 
περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισµός µπορεί να οδηγήσουν στον 
φανατισµό, την έχθρα και τη δυσανεξία. 

2.2. Για µια πιο ανεκτική κοινωνία, τα κράτη πρέπει να κυρώσουν όλες τις συµβάσεις 
διεθνούς προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου και να υιοθετήσουν νέους νόµους 
όπου κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να διασφαλιστεί η ισότητα στην µεταχείριση 
και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλες τις οµάδες και τα µέλη της κοινωνίας. 

2.3 Για τη διασφάλιση της διεθνούς αρµονίας κρίνεται απαραίτητο τα άτοµα, οι 
κοινότητες και τα κράτη να δέχονται και να σέβονται τον πολυπολιτισµικό 
χαρακτήρα  της παγκόσµιας ανθρώπινης οικογένειας. ∆εν µπορεί να υπάρξει ειρήνη 
δίχως ανοχή, και δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη ή δηµοκρατία δίχως ειρήνη.  

2.4 Η περιθωριοποίηση των ευπαθών οµάδων και ο αποκλεισµός τους από 
διαδικασίες κοινωνικής και πολιτικής συµµετοχής µπορεί να αποτελεί µια έκφανση 
της µη-ανοχής καθώς και µορφή βίας και διάκρισης σε βάρος αυτών των οµάδων. 
«Όλοι οι άνθρωποι και όλες οι οµάδες έχουν το δικαίωµα να είναι διαφορετικοί», 
όπως επιβεβαιώνεται από την ∆ιακήρυξη για την Φυλή και την Φυλετική 
Προκατάληψη (Άρθρο 1.2) 

 
Άρθρο 3 – Κοινωνικές ∆ιαδικασίες 

3.1. Στη σύγχρονη πραγµατικότητα η ανοχή είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. 
Είναι η εποχή που χαρακτηρίζεται από την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και την 
ολοένα αυξανόµενη κινητικότητα, επικοινωνία, ένταξη και αλληλεξάρτηση, τις 
µεγάλες µεταναστευτικές ροές και µετακίνηση πληθυσµών, αστικοποίηση και αλλαγή 
των κοινωνικών προτύπων. Εφόσον κάθε µέρος του πλανήτη µας χαρακτηρίζεται για 
την πολυµορφία του, η αυξανόµενη µη-ανοχή και η ένταση αποτελεί κίνδυνο για 
κάθε περιοχή. ∆εν απειλεί µόνο ένα κράτος αλλά την οικουµένη.  
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3.2. Η ανοχή είναι απαραίτητη µεταξύ ατόµων τόσο σε επίπεδο οικογένειας όσο και 
σε επίπεδο κοινότητας. Η προώθησή της ανοχής και η διαµόρφωση στάσης 
ειλικρίνειας  ειλικρίνειας, η αµοιβαία ακρόαση και η αλληλεγγύη πρέπει να 
πραγµατώνονται σε σχολεία και πανεπιστήµια, και µέσω της µη-επίσηµης 
εκπαίδευσης, στο σπίτι και στον εργασιακό χώρο. Τα µέσα επικοινωνίας είναι σε 
θέση να διαδραµατίσουν έναν εποικοδοµητικό ρόλο στη διευκόλυνση του ελεύθερου 
και ανοιχτού διαλόγου και συζήτησης, τη διάδοση των αξιών της ανοχής, και να 
δώσουν έµφαση στους κινδύνους της αδιαφορίας απέναντι σε αδιάλλακτες οµάδες 
και ιδεολογίες. 

3.3. Όπως υποδεικνύεται από την ∆ιακήρυξη για τη Φυλή και τη Φυλετική 
Προκατάληψη επιβάλλεται η λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της ισότητας στην 
αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα των ατόµων και των οµάδων. Συγκεκριµένα, ευπαθείς 
οµάδες που είναι κοινωνικά ή οικονοµικά µειονεκτούσες χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής. Ως εκ τούτου, τα κράτη οφείλουν να λαµβάνουν νοµοθετικά µέτρα και 
µέτρα κοινωνικής προστασίας, ειδικά ως προς τη στέγαση, την εργασία και την υγεία, 
µε σκοπό το σεβασµό της αυθεντικότητας του πολιτισµού και των αξιών και τη 
διευκόλυνση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης τους, ειδικά µέσω της 
εκπαίδευσης.    

3.4. Οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας σε αυτήν την παγκόσµια πρόκληση θα 
πρέπει να συντονίζονται βάσει σχετικών επιστηµονικών µελετών και δικτύωσης του 
επιστηµονικού και µη κόσµου, συµπεριλαµβάνοντας και την ανάλυση των αιτιών και 
την µελέτη αποτελεσµατικών µέτρων αντιµετώπισης της µη-ανοχής στο πλαίσιο των 
Κοινωνικών Επιστηµών, καθώς και την έρευνα και τους µηχανισµούς ελέγχου 
χάραξης πολιτικής και νοµοθεσίας των κρατών µελών. 

Άρθρο 4 – Εκπαίδευση 

4.1 Η εκπαίδευση είναι το πιο αποτελεσµατικό µέσο για την πρόληψη της ανοχής. Το 
πρώτο βήµα για την εκπαίδευση για την ανοχή είναι να διδάσκει τους ανθρώπους 
ποια είναι τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες τους, έτσι ώστε να γίνονται σεβαστά και 
να προωθούν την επιθυµία να σέβονται τα δικαιώµατα των άλλων. 

4.2 Η Εκπαίδευση για την Ανοχή πρέπει να θεωρείται επιτακτική ανάγκη. Γι’ αυτό 
κρίνεται απαραίτητη η συστηµατική προώθηση και η ορθή διδασκαλία της ανοχής 
που θα εξετάζει τις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές και 
θρησκευτικές πηγές ανοχής – βασικές αιτίες της βίας και του αποκλεισµού. Η 
εκπαιδευτική πολιτική και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πρέπει να συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη της κατανόησης, αλληλεγγύης και ανοχής µεταξύ των ατόµων, ανάµεσα 
στις εθνικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές και γλωσσικές οµάδες και έθνη.  

4.3 Η Εκπαίδευση για την ανοχή πρέπει να στοχεύει στην αντιµετώπιση των 
επιρροών που µπορεί να οδηγήσουν στον φόβο και τον αποκλεισµό, και πρέπει να 
βοηθήσει τους νέους να αναπτύσσουν ικανότητες για ανεξάρτητη κριτική σκέψη και 
ηθικό συλλογισµό. 

4.4  ∆εσµευόµαστε να υποστηρίξουµε και να υλοποιήσουµε όλα τα προγράµµατα 
κοινωνικών επιστηµών για την έρευνα και την εκπαίδευση της ανοχής, των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και της µη-βίας. Αυτό σηµαίνει ειδική προσοχή στη 
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βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, του προγράµµατος σπουδών, του 
περιεχοµένου των εγχειριδίων και των µαθηµάτων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού 
συµπεριλαµβανοµένου και των νέων τεχνολογιών της εκπαίδευσης, µε σκοπό η 
εκπαιδευτική φροντίδα και οι υπεύθυνοι πολίτες να είναι ανοιχτοί σε άλλους 
πολιτισµούς, και σε θέση να εκτιµούν την αξία της ελευθερίας, του σεβασµού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διαφορετικότητας, και να προλαµβάνουν συγκρούσεις 
ή και να τις επιλύουν µε ειρηνικά µέσα. 

Άρθρο 5 – ∆έσµευση για δράση 

∆εσµευόµαστε για την προαγωγή της ανοχής και της µη-βίας µέσω προγραµµάτων 
και µηχανισµών στο πλαίσιο της επιστήµης της εκπαίδευσης, πολιτισµού και 
επικοινωνίας. 

Άρθρο 6- Παγκόσµια Μέρα Ανοχής 

∆ιακηρύττουµε την 16η Νοεµβρίου ως την ετήσια Παγκόσµια Ηµέρα Ανοχής µε 
σκοπό την ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά µε τους κινδύνους που 
ελλοχεύει η µη-ανοχή και την επιβεβαίωση της δέσµευσης για δράση σχετικά µε την 
προαγωγή της ανοχής και την εκπαίδευση σε θέµατα που άπτονται της ανοχής. 


