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∆ελτίο Τύπου
“Ηθικός πανικός, κοινωνία και δικαιώµατα”: από τον φόβο για τους
ρόκερ στη Βρετανία της δεκαετίας του 1960 µέχρι τη δαιµονοποίηση
των µεταναστών στην Ελλάδα του 2013
Για ποιο λόγο µια κοινωνία δαιµονοποιεί ξαφνικά συµπεριφορές και
κοινωνικές οµάδες; Πώς κατασκευάζονται θύτες και θύµατα; Ποια είναι η
ευθύνη των µέσων ενηµέρωσης στη δηµιουργία αποδιοποµπαίων
τράγων; Ποιες είναι οι συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το
κράτος δικαίου; Αυτά τα ερωτήµατα εξετάζει και προσπαθεί να
απαντήσει η ηµερίδα που διοργανώνουν, στις 7 ∆εκεµβρίου 2013, στο
αµφιθέατρο του “Αθήνα 9,84” στην Τεχνόπολη, ο Συνήγορος του Πολίτη
το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Η
ηµερίδα έχει τίτλο “Ηθικός πανικός, κοινωνία και δικαιώµατα” και
αφιερώνεται στη µνήµη του καθηγητή Stanley Cohen, που εισήγαγε τον
όρο και πέθανε φέτος.
Την έννοια και το περιεχόµενο του κοινωνικού ηθικού πανικού εισήγαγε ο
καθηγητής Stanley (Stan) Cohen, µε το εµβληµατικό βιβλίο του “Folk Devils
and Moral Panics” (1972), µελετώντας την υπερβολική φοβική αντίδραση της
βρετανικής κοινωνίας έναντι των δραστηριοτήτων των νεανικών οµάδων
Mods και Rockers και της µεταξύ τους αντιπαλότητας µε υποτιθέµενες βίαιες
συγκρούσεις. Ο ρόλος των µέσων ενηµέρωσης γι’ αυτή την κοινωνική
κατασκευή και την φοβική κοινωνική υπερ-αντίδραση αναλύεται διεξοδικά µε
εξαιρετική γλαφυρότητα από τον Cohen.
Η θεωρία και το ερµηνευτικό σχήµα των ηθικών πανικών θα απασχολήσει την
πρώτη συνεδρία της ηµερίδας, ενώ η συζήτηση και ο προβληµατισµός θα
εστιάσει στην πλούσια πλέον ελληνική κοινωνική εµπειρία στο πεδίο αυτό,
που σχετίζεται ιδίως µε την παρουσία των µεταναστών στη χώρα.
Το ζήτηµα των δικαιωµάτων του ανθρώπου, στη διεθνή του διάσταση, µετά
την επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στους ∆ίδυµους Πύργους, θα
απασχολήσει τη δεύτερη συνεδρία της ηµερίδας. Με αφετηρία το επίσης
εµβληµατικό βιβλίο του Cohen “States of Denial: Knowing about Atrocities and
Suffering” (2001) η ηµερίδα θα εξετάσει τους τρόπους µε τους οποίους τα
κράτη αρνούνται, υποβαθµίζουν ή ακόµη και έµµεσα δικαιολογούν την
σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ιδίως τη χρήση
βασανιστηρίων έναντι αντιπάλων τους, πρακτική την οποία συχνά ανέχονται
σηµαντικά τµήµατα της κοινής γνώµης.

Στην τρίτη συνεδρία, ο προβληµατισµός θα περιστραφεί γύρω από το ρόλο
των µέσων ενηµέρωσης στη δηµιουργία στερεοτύπων, την επίδρασή τους στο
πώς η κοινή γνώµη αντιλαµβάνεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις
διακρίσεις, καθώς και την ίδια τη λειτουργία τους στη σηµερινή οικονοµική και
κοινωνική κρίση.
Η ηµερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την παγκόσµια
Ηµέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 10 ∆εκεµβρίου.
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