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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Πληροφορίες υποβάθρου για την εκστρατεία

Απαιτούμε  αξιοπρέπεια  για  τις  φτωχές  γυναίκες  στον  κόσμο  που  πέφτουν 
θύματα βίας και καταπάτησης των δικαιωμάτων τους.

Περιληπτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών στόχων

Μαθαίνουμε μέσα από το παράδειγμά τους και καλλιεργούμε την απαραίτητη 
κοινωνική αλληλεγγύη για να σπάσει ο φαύλος κύκλος βίας, προκατάληψης, 
φτώχειας, καταπάτησης δικαιωμάτων.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για όλες τις βαθμίδες

Μέσω  των  πραγματικών  υποθέσεων  που  υπερασπίζεται  η  παγκόσμια 
εκστρατεία  κατά  της  βίας  κατά  των  γυναικών,  διαπιστώνουμε  τις  αιτιακές 
σχέσεις μεταξύ φτώχειας και καταπάτησης δικαιωμάτων. 

Μάθημα 1. Το Πανό μιας Εξαθλίωσης

Διερεύνηση του φαύλου κύκλου μεταξύ φτώχειας και βίας στη ζωή πολλών 
γυναικών ιδιαίτερα στις κοινωνίες που βρίσκονται σε κρίση.

Μάθημα 2. Σπάζοντας τον φαύλο κύκλο

Μελέτη  6  υποθέσεων  γυναικών  θυμάτων  του  φαύλου  κύκλου  βίας, 
εξαθλίωσης και καταπάτησης δικαιωμάτων και πρακτικών αλληλεγγύης.

Υλικό

©Διεθνής Αμνηστία, Ελληνικό Τμήμα 2009

Τα  πνευματικά  δικαιώματα  διατηρούνται.  Επιτρέπεται  η  αναπαραγωγή  μόνο  για 
εκπαιδευτική και ανιδιοτελή χρήση και με αναγνώριση της πηγής.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υποβάθρου

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

Γυναίκες και κορίτσια που ζουν στη φτώχεια υποφέρουν συχνά από καταπατήσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Οι ζωές τους επηρεάζονται από τη σεξουαλική 
βία,  την  έλλειψη  ευκαιριών  για  εκπαίδευση  και  από  την  έλλειψη  ουσιαστικής 
προστασίας  ενάντια  στους  κινδύνους  της  εγκυμοσύνης  και  του  τοκετού.  Τα 
δικαιώματά τους πρέπει να προστατευθούν και η φωνή τους πρέπει να ακουστεί.

«Αυτά  τα  στενά  είναι  σκοτεινά.  Δεν  υπάρχουν  φώτα  έξω,  οπότε  γίνεται  πολύ 
επικίνδυνο. Μερικές φορές μπορεί να συναντήσεις κάποιον που έχει κακές προθέσεις 
και  (μπορεί  να  σου κάνει  κακό).  Όλα  τα  ψώνια,  τις  αγορές  των λαχανικών,  τις 
κάνουμε από την πλευρά του δρόμου. Οπότε, όταν στέλνεις το κορίτσι σου να πάρει 
ζάχαρη, κάποιος μπορεί να της αγγίξει το στήθος, ίσως τα οπίσθια και το παιδί τελικά 
το βιάζουν».

Αυτά  είναι  τα  λόγια  της  Άλις  Γιάνγκο,  κατοίκου  της  Κιμπέρα,  της  μεγαλύτερης 
παραγκούπολης της Κένυας στο κέντρο της πρωτεύουσας του Ναϊρόμπι. Στηρίζει την 
οικογένειά  της  και  πολλά  άλλα  παιδιά,  συμπεριλαμβανομένων  και  ορφανών, 
πουλώντας λαχανικά στην άκρη του δρόμου σε μια τοπική αγορά. 

Καθώς εκείνη και οι κόρες της πηγαινοέρχονται στην αγορά κάθε μέρα, πρέπει να 
περάσουν μέσα από αφώτιστα στενά, τα οποία είναι οι αρτηρίες της Κιμπέρα, υπό τον 
φόβο βιασμού ή παρενόχλησης. Οι γυναίκες δεν καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά 
λόγω της έλλειψης αστυνόμευσης στην Κιμπέρα και της μεγάλης πιθανότητας να μην 
οδηγηθούν ποτέ στη δικαιοσύνη οι δράστες. 
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ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η βία  συχνά εμποδίζει  τις  γυναίκες  να ξεφύγουν από τη φτώχεια.  Η εκπαίδευση 
μπορεί να είναι ένα μονοπάτι που οδηγεί μακριά από τη φτώχεια, αυξάνοντας τις 
επιλογές της γυναίκας και μειώνοντας την εξάρτησή της, όμως οι διακρίσεις και η βία 
εμποδίζουν  την  πρόσβαση  των  κοριτσιών  στην  εκπαίδευση.  Η  εκπαίδευση  είναι 
ανθρώπινο δικαίωμα, κι όμως πάνω από 55 εκατομμύρια κορίτσια παγκοσμίως δεν 
πηγαίνουν στο σχολείο. 

Στο Τατζικιστάν, πολλές οικογένειες αδυνατούν να καλύψουν όσα χρειάζονται για το 
σχολείο – βιβλία,  ρούχα και μεταφορά. Οπότε, αντί να στέλνουν τα κορίτσια στο 
σχολείο, δίνουν προτεραιότητα στη φοίτηση των αγοριών, αφού είναι πιο πιθανόν να 
κερδίζουν περισσότερα αργότερα στη ζωή τους. Πολλά κορίτσια δεν ολοκληρώνουν 
την  εκπαίδευσή  τους,  αλλά,  αντί  αυτού,  φροντίζουν  τα  μέλη  της  οικογένειας, 
δουλεύουν στους αγρούς ή στην αγορά, ή παντρεύονται σε νεαρή ηλικία. Η έλλειψη 
εκπαίδευσης περιορίζει τις επιλογές των γυναικών αργότερα στη ζωή τους. 

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι του ΟΗΕ για τη Χιλιετία αναγνώρισαν την εκπαίδευση και την 
υγεία ως παράγοντες ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε στρατηγική εξάλειψης της 
φτώχειας.  Οι  γυναίκες  και  τα  κορίτσια  που  ζουν  στη  φτώχεια  αντιμετωπίζουν 
επιπλέον  εμπόδια  για  αυτά  τα  δικαιώματα,  λόγω της  κοινωνικο-οικονομικής  τους 
κατάστασης και των διακρίσεων με βάση το φύλο. 
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ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το Περού έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στη Λατινική Αμερική. 
Οι βαθιές ανισότητες στην περουβιανή κοινωνία καταδεικνύονται από τα εξαιρετικά 
διαφορετικά  ποσοστά  θνησιμότητας  μεταξύ  γυναικών  σε  πλούσιες  και  φτωχές 
περιοχές. Σύμφωνα με το περουβιανό Υπουργείο Υγείας, οι γυναίκες σε αγροτικές 
περιοχές  έχουν  διπλές  πιθανότητες,  σε  σχέση  με  εκείνες  σε  αστικά  κέντρα,  να 
πεθάνουν από αίτια σχετικά με την εγκυμοσύνη. Εκατοντάδες φτωχές αγρότισσες και 
ιθαγενείς έγκυοι πεθαίνουν από αίτια που θα μπορούσαν να αποτραπούν, διότι δεν 
τους παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν άλλες γυναίκες στη χώρα. 
Η φτώχεια είναι ένας καθοριστικός παράγοντας ως προς το αν η εγκυμοσύνη μπορεί 
να οδηγήσει ή όχι στην απώλεια ζωής. 

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΗΜΠΟΡΙΑ

Δεν υπάρχει κοινωνία στον κόσμο, όπου οι γυναίκες δεν βρίσκονται σε κίνδυνο από 
την  έμφυλη  βία,  βία  που  εμποδίζει  τις  γυναίκες  να  συμμετέχουν  ισότιμα  στην 
κοινωνία και να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Παρότι τα δύο τρίτα 
των  εργατοωρών  παγκοσμίως  ανήκουν  στις  γυναίκες  και  παρότι  η  μισή  τροφή 
παγκοσμίως παράγεται από γυναίκες, οι γυναίκες κερδίζουν μόνο το 10 τοις εκατό 
του  παγκόσμιου  εισοδήματος  και  τους  ανήκει  λιγότερο  από  το  1  τοις  εκατό  της 
παγκόσμιας ιδιοκτησίας. Στο σπίτι και στην ευρύτερη κοινωνία, οι γυναίκες και τα 
κορίτσια πραγματοποιούν περισσότερες ανειδίκευτες εργασίες και η φωνή τους έχει 
λιγότερες πιθανότητες να ακουστεί. Πολλές υφίστανται περαιτέρω διακρίσεις εξαιτίας 
της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας,  της οικογενειακής κατάστασης ή της 
αναπηρίας τους. 
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ

Εστιάζουμε την προσοχή στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες για να 
κάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους πραγματικότητα εξαιτίας της φτώχειας, της 
βίας και των διακρίσεων. 

Συγκεντρώνουμε  κάρτες  για  έκκληση και  συμπαράσταση  6  ατομικών  ή  ομαδικών 
περιπτώσεων στον κόσμο όπου παρατηρείται  ο  φαύλος κύκλος παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, βία κατά των γυναικών και φτώχεια.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1.Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις για μελέτη και δράση 
στην τάξη. Ακολουθούν προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

2. Ζητήστε  αφισέτες,  κάρτες  και  DVD με  το  σχετικό  υλικό  από  τα 
γραφεία μας

3.Στείλτε τα προϊόντα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στα γραφεία 
μας  ή  ζητήστε  πληροφορίες  για  τον  τρόπο αποστολής  τους  στους 
παραλήπτες

4.Κλείστε  ραντεβού  της  ομάδας  σας  στα  γραφεία  της  Διεθνούς 
Αμνηστίας για ένα εκπαιδευτικό και ακτιβιστικό πρόγραμμα στις 10 
Δεκέμβρη με θέμα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  συμπαράστασης  και  ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ  προστασίας  γυναικών 
θυμάτων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:  η μέθοδος της 
Διεθνούς Αμνηστίας

5.Προτείνετε  στους  μαθητές  Γυμνασίου  και  Λυκείου,  το  εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα  για  την  εξάλειψη  προκαταλήψεων  και  βίας  κατά  των 
γυναικών,  διάρκειας  ενός  εξαμήνου  για  επέκταση  και  εμβάθυνση 
στην εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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Μάθημα 1

Το πανό μιας εξαθλίωσης

Δίδαγμα:

Διάρκεια: μια διδακτική ώρα

Υλικό

Εκτυπώστε  φωτογραφίες,  6  κάρτες  περιπτώσεων,  άρθρα  δικαιωμάτων,  Φύλλο 
εργασίας  1  από  το Τρίτο  Μέρος  &  προμηθευτείτε  χαρτί  του  μέτρου,  κόλλες, 
μαρκαδόρους.

Διαδικασία:

1. Ζητήστε από τους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες.

2. Τυπώστε τις φωτογραφίες (βλ. υλικό) και μοιράστε από μια στην κάθε ομάδα. 
Ζητήστε  από  τους  μαθητές  να  κολλήσουν  σε  χαρτί  του  μέτρου  τη 
φωτογραφία και να σχολιάσουν αυτό  που βλέπουν.

3. Κόψτε σε καρτελάκια- άρθρα τα ανθρώπινα δικαιώματα (βλ υλικό) και βάλτε 
τα σε ένα κουτί για κάθε ομάδα. Ζητήστε από τους μαθητές να τραβούν ένα 
καρτελάκι και να προσπαθούν να συνδέσουν τη φωτογραφία με αυτό. Κάθε 
φορά που κατορθώνουν μια σύνδεση μπορούν να κολλούν το καρτελάκι στο 
περιθώριο της φωτογραφίας και να σημειώνουν παραπομπές σχόλια ή ό,τι 
άλλο νομίζουν βοηθητικό. 

4. Κάθε ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο και παρουσιάζει το πανώ-κολλάζ.

5. Μοιράστε τις 6 περιπτώσεις γυναικών –θυμάτων, μια σε κάθε ομάδα και ένα 
φύλλο εργασίας με τον πίνακα 1 τον πίνακα 1, όπου συνδέονται ελλείψεις 
και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη φτώχεια. 

6. Δώστε τους λίγο χρόνο να μελετήσουν και να συζητήσουν την περίπτωση. 
Ζητήστε  να  συνθέσουν  μια  πιθανή  ιστορία  από  τη  ζωή  των  γυναικών-
θυμάτων βίας που να συνδέει ένα από τα πανώ-κολλάζ με την περίπτωση 
που μελέτησαν. Ταυτόχρονα μπορούν να συμπληρώνουν τον πίνακα, καθώς 
συμμετέχουν στην παραπάνω συζήτηση.

7. Παρουσίαση  συμπερασμάτων  για  το  φαύλο  κύκλο  βίας,  παραβίασης 
δικαιωμάτων και φτώχειας. 
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Β2. Σπάζοντας τον φαύλο κύκλο

Ζητήστε από τη Διεθνή Αμνηστία κάρτες αλληλεγγύης, βίντεο, αφισέτες κλπ

Κρατήστε αναρτημένο το προηγούμενο υλικό

Εκτυπώστε επιλογή από τις 6 κάρτες περιπτώσεων που ταιριάζει στο θέμα σας.

Διάρκεια: ανάλογα με τη διαδικασία που θα αποφασίσει η ομάδα

Διαδικασία:

1. Εργαστείτε με  τη  μέθοδο  πρότζεκτ:  Ζητήστε  από  τους  μαθητές  να 
συνεδριάσουν και να καταστρώσουν μια μέθοδο διερεύνησης της υπόθεσης. Αν 
έχετε προμηθευτεί το αφισάκι με τις 6 περιπτώσεις, κολλήστε το σε χαρτί του 
μέτρου και ζητήστε κατά τη συνεδρίαση να σχολιαστεί με πιθανές προτάσεις 
για το πρότζετ. 

2. Ενδεικτικές ερωτήσεις για την πρώτη συνεδρίαση:

Α. Ποια περίπτωση θεωρείτε σημαντική και γιατί;

Β. Πού μπορούμε να βρούμε στοιχεία και επιπλέον τεκμηρίωση;

Γ. Πώς θα εργαστούμε; Χρειαζόμαστε συνεργασίες;

3. Ενδεικτικές κατευθύνσεις εργασίας:

Α)  Έρευνα  για  την  κατάσταση  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  στην  περιοχή  της 
περίπτωσης.

Β) Συσχέτιση του προβλήματος με τη νομοθεσία της χώρας και την υιοθέτηση των 
Διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Γ)  Διερεύνηση στο διαδίκτυο και  άλλες πηγές για την ύπαρξη και  τη μέθοδο Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.

Δ)  Διερεύνηση  της  αποτελεσματικότητας  της  μεθόδου  της  Διεθνούς  Αμνηστίας: 
αποστολή επιστολών συμπαράστασης και εκκλήσεων.
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Ανά περίπτωση κατευθύνσεις εργασίας

 α) Βοσνία- Ερζεγοβίνη: Ζητάμε δικαιοσύνη και επανόρθωση

Μελέτη περίπτωσης= Πώς διαιωνίζεται η έλλειψη αξιοπρέπειας όταν η δικαιοσύνη 
δεν επανορθώνει;

β) Ελλάδα: Γνωρίζουμε τις γυναίκες που φροντίζουν το σχολείο μας

Συνέντευξη με το συνεργείο καθαρισμού του σχολείου 

γ) Κατεχόμενα Παλαιστίνης:Εξώσεις, δικαιώματα και φτώχεια

Δημιουργική γραφή για την κατάρτιση ημερολογίου μιας ημέρας 

δ) Νεπάλ: Δείχνουμε συμπαράσταση στους υπερασπιστές

Κατασκευή καρτών  κλπ  ώστε  να  ενδυναμωθεί  η  δράση  υπερασπιστών  των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ε) Νικαράγουα: το ίδιο με την προηγούμενη (κατασκευή)

στ) Αιθιοπία: Δείχνουμε συμπαράσταση στις κρατούμενες συνείδησης (κατασκευή)

4. Παραγωγή υλικού: υπογραφή /συγγραφή καρτών, Δημιουργία ενημερωτικού 
ταμπλώ, κολλάζ με τον παγκόσμιο χάρτη.

 

5. Παρουσίαση στο σχολείο, συζήτηση, συνεντεύξεις, πρόσκληση ομιλητή.

6. Αποστολή καρτών συμπαράστασης και άλλου υλικού στα γραφεία μας.

 

Επέκταση μελέτης & εργασιών

Έρευνα

Στο www  .  amnesty  .  org  .  gr   πληροφορίες για την έρευνα ανά χώρα  

Στo http://www.amnesty.org.gr/action/globalactions/actforwomen/index.htm   για 
την  κατάσταση  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  των  γυναικών  και  τη  μεγάλη 
εκστρατεία της Διεθνούς Αμνηστίας κατά της Βίας κατά Γυναικών

Ζητήστε μας την ετήσια έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Προσωπική επαφή
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Επισκεφτείτε  στις  10  Δεκέμβρη,  στο  κορύφωμα  του  μαραθωνίου  επιστολών,  τα 
γραφεία  μας.  Τηλεφωνείστε  στο  210  3600628 και  ζητήστε  από  τον  Υπεύθυνο 
Εκστρατειών ραντεβού.

Καλέστε εθελοντές της Διεθνούς Αμνηστίας να συζητήσετε τη θεματική δράση στην 
οποία εργαστήκατε.

Συνεδριάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Θεσπίστε ένα εναλλακτικό 15μελές συμβούλιο για τη θεματική δράση: Σταματήστε 
τη βία κατά των γυναικών. Κατεβάστε ή ζητήστε το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για τα δικαιώματα των γυναικών και  προτείνετε την εφαρμογή του (προτείνονται 
δομημένες συναντήσεις) κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

Προβολές

Ζητήστε μας το βίντεο της εκστρατείας διάρκειας 8 λεπτών

Προβάλετε το ντοκιμαντέρ για τα θύματα βιασμού κατά τον εμφύλιο στη Βοσνία του 
Σωτήρη Δανέζη: Λέγεται "vilina vlas: τα μαλλιά της νεράιδας" και προβλήθηκε στις 
29 Μαϊου 2007. 
http  ://  www  .  megatv  .  com  /  warzone  /  pages  .  asp  ?  
catid  =15506&  subid  =20495&  pubid  =1472683  

Επίσης μπορείτε να μας ζητήσετε και άλλα ντοκιμαντέρ για την παραπάνω εκστρατεία 
και όχι μόνο 

Φιλαναγνωσία 

Προτείνετε στους μαθητές να διαβάσουν  τα παιδικά αναγνώσματα σχετικά με τα 
δικαιώματα των κοριτσιών σε περιοχές που βρίσκονται σε κρίση. Δείτε στο 
www  .  amnesty  .  org  .  gr  /  shop  

Οικονομική ενίσχυση και προώθηση

Ζητήστε μας μπλουζάκια με συνθήματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (δείτε 
σχετικά στο www  .  amnesty  .  org  .  gr  /  shop   

Ζητήστε μας φυλλάδια και ενημερωτικό υλικό για την εκδήλωση του σχολείου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

των  ΦΤΩΧΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τρίτο Μέρος 

Υλικό
Φύλλο Εργασίας

Η Οικουμενική Διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τίτλους

6 κάρτες υποθέσεων Παγκόσμιου Μαραθωνίου γραμμάτων 2009

Φωτογραφίες
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Φ ύ λ λ ο  ε ρ γ α σ ί α ς -  Τ ι  σ η μ α ί ν ε ι  φ τ ώ χ ε ι α

Στην αριστερή στήλη γράφουμε προτάσεις  που περιγράφουν,  εξηγούν ή εννοούν 
φτώχεια. Στην δεξιά αντιστοιχούμε τα δικαιώματα που όταν τα στερούμαστε οδηγούν 
στην κατάσταση που περιγράφω στην αριστερή στήλη.

Φτώχεια είναι… να  μην  μπορείς  να  χαρείς  το 
δικαίωμα
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Η  Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή  Δ ι α κ ή ρ υ ξ η  τ ω ν  Α ν θ ρ ω π ί ν ω ν 
Δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν  σ ε  τ ί τ λ ο υ ς

1. Καθένας  είναι  ελεύθερος  και  όλοι  πρέπει  να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

2. Καθένας είναι ίσος παρά τις διαφορές του χρώματος , 
φύλου, θρησκείας, γλώσσας.

3.  Καθένας  έχει  το  δικαίωμα  στη  ζωή,  και  να  ζει  με 
ελευθερία και ασφάλεια.

4. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σας μεταχειρίζεται ως 
σκλάβο ούτε και πρέπει να κάνετε οιονδήποτε  σκλάβο 
σας.

5. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σας βλάψει ή να σας 
βασανίσει.

6. Καθένας έχει  το δικαίωμα να αντιμετωπίζεται  ως ίσος 
από το νόμο.

7. Ο νόμος είναι ο ίδιος για  όλους, πρέπει να εφαρμόζεται 
με τον ίδιο τρόπο σε όλους.

8. Καθένας  έχει  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  νομική  βοήθεια 
όταν τα δικαιώματα τους δεν είναι  σεβαστά.

9. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σας φυλακίσει άδικα ή 
να σας απελάσει από τη χώρα σας.

10.Καθένας  έχει  το δικαίωμα σε μια δίκαιη  και  δημόσια 
δίκη.

11.Όλοι  θεωρούνται  αθώοι μέχρι  αποδείξεως της ενοχής 
τους.
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12.Καθένας  έχει  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  βοήθεια  εάν 
κάποιος προσπαθεί  να τον βλάψει,  αλλά κανένας δεν 
μπορεί  να  εισέλθει  στο  σπίτι  σας,  να  ανοίξει  την 
αλληλογραφία σας ή να ενοχλήσει εσάς ή την οικογένεια 
σας χωρίς να έχει μια καλή αιτιολογία.

13.Καθένας έχει το δικαίωμα να ταξιδεύει όπως επιθυμεί.

14.Καθένας έχει το δικαίωμα να πάει σε μια άλλη χώρα και 
να  ζητήσει  προστασία  εάν  διώκεται  ή  κινδυνεύει  να 
διωχθεί.

15.Καθένας  έχει  το  δικαίωμα  να  ανήκει  σε  μια  χώρα. 
Καθένας  δεν  έχει  το  δικαίωμα  να  σας  αποτρέψει  να 
ανήκετε  σε μια χώρα αν το επιθυμείτε.

16.Καθένας έχει  το δικαίωμα να παντρευτεί  και  να κάνει 
οικογένεια.

17.Καθένας  έχει  το  δικαίωμα  να  έχει  ιδιοκτησία  και 
περιουσιακά στοιχεία.

18.Καθένας έχει το δικαίωμα να ασκεί και να τηρεί  κατά 
γράμμα τη θρησκεία του  και να αλλάζει τη θρησκεία του 
εάν το επιθυμεί.

19.Καθένας έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να δίνει 
και να λαμβάνει πληροφορίες.

20.Καθένας  έχει  το  δικαίωμα  να  συμμετέχει  σε 
συγκεντρώσεις  και  να  προσχωρεί  σε  οργανώσεις  με 
ειρηνικό τρόπο.

21.Καθένας έχει το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και 
σε ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων του.
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22.Καθένας έχει  το δικαίωμα να εργάζεται  για  μια δίκαιη 
αμοιβή σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να προσχωρεί 
σε σωματεία.

23.Καθένας  έχει  το  δικαίωμα  στην  ανάπαυση  και  τον 
ελεύθερο χρόνο.

24.Καθένας  έχει  το  δικαίωμα  σε  ένα  επαρκές  βιοτικό 
επίπεδο και σε ιατρική βοήθεια εάν είναι άρρωστος.

25.Καθένας έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σχολείο.

26.Καθένας  έχει  το  δικαίωμα  να  συμμετέχει  στην 
πολιτισμική ζωή της κοινότητας του,

27.Καθένας πρέπει να σέβεται την “κοινωνική τάξη ” που 
είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξουν όλα αυτά τα 
δικαιώματα.

28.Καθένας πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων, 
την κοινότητα και τη  δημόσια περιουσία.

29.Κανένας  δεν  έχει  το  δικαίωμα  να  αφαιρέσει 
οποιοδήποτε  από  τα  δικαιώματα  που  περιλαμβάνει 
αυτή η διακήρυξη.

30.Κανένας  δεν  έχει  το  δικαίωμα  να  αφαιρέσει 
οποιοδήποτε  από  τα  δικαιώματα  που  περιλαμβάνει 
αυτή η διακήρυξη.
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ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

Υπεράσπιση του δικαιώματος στην υγεία

        

Εννέα  υποστηρίκτριες  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  αντιμετωπίζουν 

κατηγορίες επειδή βοήθησαν ένα εννιάχρονο κορίτσι, γνωστό ως Ροσίτα, να 

κάνει νόμιμα έκτρωση στη Νικαράγουα. Παρά τη συμμετοχή στην υπόθεση της 

Ροσίτα  πολλών  επαγγελματιών  και  δημοσίων  υπαλλήλων,  η  καταγγελία 

επικεντρώνεται  αποκλειστικά  στις  υποστηρίκτριες  των  ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία φοβάται ότι κατηγορήθηκαν μόνο εξαιτίας 

της δράσης τους για τα δικαιώματα στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας. 

Πάνε δύο χρόνια από τότε που η καταγγελία αρχειοθετήθηκε και ακόμα δεν 

υπάρχει  κανένα  νεότερο  για  την  πορεία  της.  Είναι  ζωτικής  σημασίας  η 

συνέχιση  της  δράσης  των  εννέα  γυναικών  στη  Νικαράγουα  ,  χωρίς 

παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς.
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ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στείλε μία έκκληση στις αρχές της Νικαράγουα! 

Γράψε στον Γενικό Εισαγγελέα  της Νικαράγουα :

• εκφράζοντας  την  ανησυχία  σου  για  το  ότι  η  προφανώς 
αβάσιμη κατηγορία εναντίον των εννέα ακτιβιστριών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα εκκρεμεί εδώ και 2 χρόνια

• προτρέποντας  τις  αρχές  να  εξασφαλίσουν  ότι  οι  εννέα 
γυναίκες  μπορούν  να  συνεχίσουν  απρόσκοπτα  τη  δράση 
τους.

Υπόδειγμα επιστολής

Dr. Julio Centeno Gómez

Fiscal General de la República de Nicaragua

Ministerio Público

Km 4, Carretera Masaya

Contiguo al Bancentro

Managua

Nicaragua

Dear Attorney General,

I am writing to you from Greece to express my concern that the apparently 
baseless complaint  against  the nine women human rights  defenders,  Ana 
María Pizarro,  Juanita Jiménez, Lorna Norori,  Luisa Molina Arguello, Marta 
María Blandón, Martha Munguía, Mayra Sirias, Violeta Delgado and Yamileth 
Mejía, remains open two years now. 

I am calling you to resolve the case and clarify their legal position. Moreover, 
I urge you to ensure that the nine women can carry on with their work free 
from intimidation. 
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ΕΛΛΑΔΑ
Συνδικαλίστρια θύμα επίθεσης

Η  Κωνσταντίνα  Κούνεβα,  μια  σαρανταπεντάχρονη  μετανάστρια 
από τη Βουλγαρία, εργαζόμενη και συνδικαλίστρια, τραυματίστηκε 
σοβαρά  στην  Αθήνα  στις  22  Δεκεμβρίου  του  2008,  όταν  της 
επιτέθηκαν άγνωστοι με βιτριόλι, ενώ γύριζε σπίτι από τη δουλειά 
της. Ιστορικός στο επάγγελμα, η Κωνσταντίνα ήρθε στην Ελλάδα 

το 2001, προκειμένου να δουλέψει και να καλύψει την ιατρική περίθαλψη του 
γιου της. Η επίθεση ακολούθησε μετά από μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης 
μεταξύ της Κωνσταντίνας και του εργοδότη της, κατά την οποία είχε δεχθεί 
ανώνυμα  απειλητικά  τηλεφωνήματα,  ενώ  παράλληλα  ήταν  και  Γενική 
Γραμματέας της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού. 
Τον Ιούνιο του 2009, ο ανακριτής της υπόθεσης αποφάσισε να ολοκληρώσει 
την έρευνα, παρ΄ όλο που οι δράστες δεν είχαν ακόμα συλληφθεί. Η υπόθεση 
εστάλη στον Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει αν πρέπει να κλείσει την 
υπόθεση ή να τη στείλει για περαιτέρω έρευνα. Η Κωνσταντίνα, δέκα μήνες 
αργότερα, ακόμα νοσηλεύεται.
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ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γράψε  ένα  γράμμα  ή  ζωγράφισε  μια  κάρτα  συμπαράστασης  στην 
Κωνσταντίνα Κούνεβα! 

Προτεινόμενο μήνυμα
«Αγαπητή  Κωνσταντίνα,  οι  σκέψεις  μας  είναι  μαζί  σου  και  στέλνουμε  τις 
θερμότερες ευχές μας σε εσένα και στην οικογένειά σου». 

Προτεινόμενη γλώσσα: ελληνικά, βουλγάρικα. 
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ΝΕΠΑΛ
Ακτιβίστρια δέχεται απειλές για το έργο της υπέρ 

των δικαιωμάτων των γυναικών

Η υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  Rita Mahato απειλήθηκε με 
θάνατο, βιασμό και απαγωγή, ως απάντηση στη δουλειά που κάνει στο Νεπάλ, 
προσφέροντας βοήθεια σε γυναίκες, οι οποίες έχουν πέσει θύματα βίας. Η Rita 
είναι σύμβουλος υγείας στο Κέντρο Αποκατάστασης Γυναικών (WOREC), το 
οποίο είχε δεχθεί επίθεση τον Ιούνιο του 2007 από άντρες του χωριού που 
διαφωνούν με τη δουλειά που κάνει. Η αστυνομία έχει αποτύχει να προσφέρει 
στη Rita Mahato προστασία ή να διερευνήσει τις απειλές και η ίδια φοβάται για 
τη ζωή της. 

21



ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γράψε ένα γράμμα συμπαράστασης στη Rita Mahato! 

Προτεινόμενο μήνυμα
 “Dear  Rita,  I  am  writing  to  express  my  solidarity  with  you  and  your 
colleagues  at  WOREC.  I  wish you strength and hope in  your  courageous 
attempts to defend women in Nepal who have suffered acts of violence.”

«Αγαπητή Ρίτα, σου γράφω για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου σε σένα και 
τους συναδέλφους σου στην οργάνωση WOREC. Σας εύχομαι να έχετε δύναμη 
και ελπίδα στις θαρραλέες προσπάθειές σας να υπερασπιστείτε τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των γυναικών στο Νεπάλ που έχουν υποφέρει  από εκδηλώσεις 
βίας εναντίον τους».

Προτεινόμενη γλώσσα: Αγγλικά 
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ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ 
ΕΔΑΦΗ

 Όχι στις εξώσεις

Δεκάδες  οικογένειες  Παλαιστινίων  που 
διαμένουν στα χωριά  Hadidiya και  Humsa στην 
περιοχή της Κοιλάδας του Ιορδάνη της Δυτικής 
Όχθης, μέρος των κατεχόμενων παλαιστινιακών 
εδαφών,  αντιμετωπίζουν  καθημερινά  απειλή 
έξωσης από τα σπίτια τους από τον Ισραηλινό 
στρατό, ενώ είδαν επανειλημμένα τα σπίτια τους 
να καταστρέφονται από τις ισραηλινές δυνάμεις. 

Οι  χωρικοί  αναγκάζονται  να  προμηθευτούν  νερό  από  κινητό  φορτηγό  – 
δεξαμενή,  το  οποίο  πρέπει  να  ταξιδέψει  μέχρι  και  20  χλμ,  ενώ  συχνά 
καθυστερεί κατά το πέρασμά του από ισραηλινά κέντρα ελέγχου. Υπάρχει ένα 
πηγάδι κοντά στα παλαιστινιακά χωριά, αλλά το νερό του προορίζεται για τους 
Ισραηλινούς εποίκους. Οι Ισραηλινές Αρχές ισχυρίζονται ότι οι οικογένειες των 
Παλαιστινίων δεν έχουν δικαίωμα να διαμένουν στην περιοχή, επειδή αυτή 
αποτελεί  κλειστή  στρατιωτική  ζώνη  η  οποία  περικλείει  τις  παράνομες 
εγκαταστάσεις ισραηλινών εποίκων.
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ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στείλε μία έκκληση στις αρχές του Ισραήλ! 

Γράψε στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ:

• εκφράζοντας την ανησυχία σου, για το ότι οι κάτοικοι της Hadidiya και της 
Humsa αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο κατεδάφισης των σπιτιών τους και 
έξωση από την περιοχή τους.

• ζητώντας  να  ανακληθούν  οι  εντολές  κατεδάφισης  και  εκδίωξης,  να 
σταματήσουν οι  διακρίσεις  και οι  διωγμοί,  καθώς και  να επιστραφούν οι 
κατασχεμένες περιουσίες.

Υπόδειγμα επιστολής

Benjamin Netanyahu

Prime Minister

Office of the Prime Minister

3 Kaplan Street

Hakirya

Jerusalem 91950

Israel

Dear Prime Minister, 

I  am writing  to  you  from Greece to  express  my concern  that  the  residents  of 
Hadidiya and Humsa are facing the demolition of their homes and expulsion from 
the area. The evictions are part of an ongoing pattern of discrimination in which 
Palestinians’ homes are destroyed while scores of Israeli settlements, illegal under 
international law, are built and developed on occupied Palestinian land and benefit 
from its natural resources.

I am calling you to verify that the demolition and expulsion orders will be rescinded, 
that the discrimination and harassment will take an end and that the confiscated 
property will be returned. 

Yours sincerely,
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ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Δικαιοσύνη στις γυναίκες – θύματα 
του πολέμου 

Κατά  την  διάρκεια  του  πολέμου  στη  Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, χιλιάδες γυναίκες βιάστηκαν από μέλη 
παραστρατιωτικών  ομάδων,  στρατιώτες  και 
δυνάμεις  της  αστυνομίας.  Οι  μαρτυρίες  των 
γυναικών  απέσπασαν  το  ενδιαφέρον  των  ΜΜΕ, 
καθώς  και  επέφεραν  αλλαγές  στη  διεθνή 
νομοθεσία.  Δεκατέσσερα  χρόνια  αργότερα,  οι 
γυναίκες  αυτές  ακόμα  περιμένουν  δικαιοσύνη. 

Διαδοχικές  κυβερνήσεις  της  Βοσνίας-Ερζεγοβίνης  απέτυχαν  να  οδηγήσουν 
τους δράστες των εγκλημάτων πολέμου για σεξουαλική βία στη δικαιοσύνη 
και να ικανοποιήσουν τις ψυχολογικές, οικονομικές και ιατρικές ανάγκες των 
θυμάτων.  Οι  γυναίκες  που  επέζησαν  του  βιασμού  και  άλλων  μορφών 
σεξουαλικής βίας συχνά ντρέπονται να μιλήσουν γι' αυτό που τους συνέβη, 
ακόμα και στα κοντινά τους πρόσωπα. Χιλιάδες έχασαν συζύγους, πατεράδες 
και γιους και τώρα εκείνες αποτελούν το στήριγμα της οικογένειας. Πολλές 
από αυτές φοβούνται να γυρίσουν στο σπίτι όπου έμεναν πριν τον πόλεμο, 
διότι είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωπες με τους θύτες τους. 
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ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στείλε μία έκκληση στις αρχές της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης! 

Γράψε στον Πρωθυπουργό της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης παροτρύνοντας τον :

• να διασφαλίσει ότι οι επιζώσες εγκλημάτων σεξουαλικής βίας θα έχουν 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ότι όλες οι υποθέσεις βιασμού και άλλων 
εγκλημάτων πολέμου και σεξουαλικής βίας θα ερευνηθούν.

• να λάβει άμεσα μέτρα για να αναπτυχθεί κρατική στρατηγική για την 
παροχή επανόρθωσης στα θύματα εγκλημάτων σεξουαλικής βίας κατά 
τη διάρκεια πολέμου. 

Υπόδειγμα επιστολής

Prime Minister (Chairman of the

Council of Ministers)

Nikola Špirić

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

Dear Prime Minister,

I am writing to you from Greece to express my concern about the women victims of 
rape and other forms of sexual violence, who have still not received justice, after 13 
years since the end of the 1992-1995 war.  

I am calling you to ensure that survivors of war crimes of sexual violence have 
access to justice, and that all cases of rape and other war crimes of sexual violence 
are promptly, independently, impartially and effectively investigated and prosecuted 
in accordance with international fair trial standards. Moreover, I urge you to take 
immediate measures to develop a state strategy on reparation for victims of war 
crimes of sexual violence. 

Yours sincerely,
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ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Συμπαρασταθείτε σε κρατούμενη 
συνείδησης

Η  Birtukan Mideska,  πρόεδρος  κόμματος  της 
αντιπολίτευσης  στην  Αιθιοπία,  εκτίει  ποινή  ισόβιας 
κάθειρξής  στη  φυλακή  Kaliti στην  περιοχή  της  Αντίς 
Αμπέπμπα. Η  Birtukan Mideksa συνελήφθη τον Νοέμβριο 
του  2005,  όταν  το  κόμμα  του  οποίου  ήταν  αρχηγός 

αμφισβήτησε  το  αποτέλεσμα  των  τοπικών  και  βουλευτικών  εκλογών.  Οι 
διαδηλώσεις  μετά τις  εκλογές  πήραν βίαιη  τροπή -  οι  δυνάμεις  ασφαλείας 
σκότωσαν  187  ανθρώπους  και  τραυμάτισαν  765,  ενώ  σκοτώθηκαν  και 
τουλάχιστον  6  αστυνομικοί.  Η  Birtukan μεταξύ  άλλων  κατηγοριών, 
κατηγορήθηκε και για εσχάτη προδοσία και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. 
Απελευθερώθηκε μαζί με άλλους κρατούμενους τον Ιούνιο του 2007, αφού 
είχε  εκτίσει  περισσότερους  από  18  μήνες  στη  φυλακή.  Τον  Νοέμβριο  του 
2008, η  Birtukan Mideksa μίλησε σε ένα ανοιχτό συνέδριο στη Σουηδία για 
την αποφυλάκισή της και για τη διαδικασία που οδήγησε στην απελευθέρωσή 
της, Όταν επέστρεψε στην Αιθιοπία, οι αρχές της ζήτησαν να ανακαλέσει την 
ομιλία της, αλλιώς θα την συλλάμβαναν πάλι. Αρνήθηκε και αυτό οδήγησε σε 
ανάκληση της αποφυλάκισης και στη δεύτερη σύλληψή της και καταδίκη της 
σε ισόβια κάθειρξη.
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ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γράψε ένα γράμμα συμπαράστασης στη Birtukan Mideska! 

Προτεινόμενο μήνυμα

“Dear Birtukan,  we are thinking of you and send you and your family our 
best regards.”

«Αγαπητή  Birtukan,  σε  σκέφτομαι  και  σου  γράφω  για  να  εκφράσω  την 
αλληλεγγύη μου σε σένα και την οικογένειά σου».

Προτεινόμενη γλώσσα: Αγγλικά 
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Γυναίκα από  την  Ουκρανία  που  ζητά  άσυλο  και  κρατείται  στο  Κέντρο  Κράτησης  στο  Medvedov της 
Δημοκρατίας της Σλοβακίας . 16 Νοεμβρίου 2006

Copyright Credit: UNHCR / B. Szandelszky © Amnesty International
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Αποστολή στη Λωρίδα της Γάζας, 2009. Παιδιά στη πόλη της Γάζας επεξεργάζονται το βομβαρδισμένο 
σπίτι μιας οικογένειας όπου σκοτώθηκαν οι γονείς και τα 3 από τα 4 παιδιά- 12, 8 και 7 ετών. © Amnesty 
International, 2009
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Η αστυνομία της Καμπόντια εφαρμόζει, στις 17 Ιουλίου 2009, εξαναγκαστική έξωση στ 70 οικογένειες της 
κοινότητας  Bassac River καθώς  η  περιοχή  θεωρείται  από  τις  πιο  ακριβές  της  πρωτεύουσας  της 
Καμπόντια.

Copyright Credit: Arantxa Cedillo 

© Amnesty International, 2009
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Ο δρόμος στο Kurgan του Tajikistan © Amnesty International, July 2009
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