
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

MAΘΗΜA

∆ΙΕΘΝΗΣ
ΑΜΝΗΣΤΙΑ

ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ



2

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l

Η ∆ιεθνής Αµνηστία είναι ένα παγκόσµιο κίνηµα µε περισσότερους από 7 
εκατοµµύρια ανθρώπους που παίρνουν την αδικία προσωπικά. Αγωνιζόµαστε για 
έναν κόσµο όπου θα µπορούν όλοι να απολαµβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Ερευνούµε και αποκαλύπτουµε πραγµατικά περιστατικά, όποτε και όπου 
πραγµατοποιούνται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ασκούµε θεσµική πίεση 
σε κυβερνήσεις καθώς και σε ισχυρές οµάδες, όπως εταιρείες, διασφαλίζοντας την 
τήρηση των υποσχέσεών τους και το σεβασµό τους προς το διεθνές δίκαιο. Με το 
να µοιραζόµαστε τις συγκλονιστικές ιστορίες των ανθρώπων µε τους οποίους 
δουλεύουµε, κινητοποιούµε εκατοµµύρια υποστηρικτές ανά τον κόσµο έτσι ώστε να 
αγωνιστούν υπέρ της αλλαγής και να υπερασπιστούν τους ακτιβιστές που 
βρίσκονται στην πρώτη γραµµή. Βοηθάµε τους ανθρώπους να διεκδικήσουν τα 
δικαιώµατά τους µέσα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Το έργο µας προστατεύει και ενδυναµώνει τους ανθρώπους  - από την κατάργηση 
της θανατικής ποινής έως την προώθηση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωµάτων, και από την καταπολέµηση των διακρίσεων έως την προστασία των 
δικαιωµάτων των προσφύγων και των µεταναστών. Βοηθάµε ώστε να οδηγηθούν 
οι βασανιστές ενώπιον της δικαιοσύνης, να αλλάξουν καταπιεστικοί νόµοι… και να 
αφεθούν ελεύθεροι άνθρωποι που φυλακίστηκαν απλώς επειδή εξέφρασαν τη 
γνώµη τους. Υποστηρίζουµε ανοιχτά όλους εκείνους που η ελευθερία ή η 
αξιοπρέπειά τους βρίσκεται υπό απειλή.

Η εκστρατεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας «Γράψε για τα 
∆ικαιώµατα» πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στις 10 
∆εκεµβρίου, ∆ιεθνή Ηµέρα των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων (τιµώντας την ηµέρα όπου υιοθετήθηκε 
η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου το, 1948). Η εκστρατεία «Γράψε για τα 
∆ικαιώµατα» έχει στόχο να επιφέρει αλλαγές στη 
ζωή των ανθρώπων ή των κοινοτήτων που 
υποφέρουν ή που κινδυνεύουν να παραβιαστούν τα 
δικαιώµατά τους. Μεταξύ των πολλών δράσεων που 
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της εκστρατείας 
«Γράψε για τα ∆ικαιώµατα», η Αµνηστία αναδεικνύει 
ατοµικές περιπτώσεις και ασκεί πίεση στους εκάστοτε 
ανθρώπους, είτε αυτοί είναι µέλη κυβερνήσεων είτε 
Αρχές, οι οποίοι µπορούν να αλλάξουν την 
κατάσταση. Παράλληλα µέσα από την εκστρατεία 
βγαίνουν στο φως αυτές τις περιπτώσεις, µε τη 
διοργάνωση διαµαρτυριών και ανοιχτών στο κοινό 
δράσεων και προσελκύει τη διεθνή προσοχή µέσω 
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του διαδικτύου.

Ένα µεγάλο µέρος της εκστρατείας «Γράψε για τα 
∆ικαιώµατα» αποτελεί η σύνταξη επιστολών για τον 
Παγκόσµιο Μαραθώνιο Γραµµάτων στον οποίο 
συµµετέχουν εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο. Ως 
αποτέλεσµα της παγκόσµιας έκκλησης για δράση, 

κρατικοί αξιωµατούχοι βοµβαρδίζονται από 
γράµµατα. Θύµατα βασανιστηρίων, κρατούµενοι 
συνείδησης και άνθρωποι που αντιµετωπίζουν 
θανατική ποινή ή άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων λαµβάνουν µηνύµατα αλληλεγγύης 
από εκατοντάδες ανθρώπους από κάθε γωνιά της 
γης. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουν πως οι 
υποθέσεις τους έχουν τραβήξει την προσοχή της 
κοινής γνώµης. Ξέρουν πως δεν τους έχουν 
ξεχάσει.

Τα αποτελέσµατα από παρόµοιες εκστρατείες που 
πραγµατοποιήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια είναι 
εντυπωσιακά. Άτοµα τα οποία έχουν υποστεί 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων αναφέρουν 
την τεράστια διαφορά που κάνουν αυτά τα γράµµατα, 
εκφράζουν την ευγνωµοσύνη τους σ’ αυτούς που τα 
έγραψαν και συχνά περιγράφουν τη δύναµη που 
παίρνουν, γνωρίζοντας πως τόσοι άνθρωποι 
ενδιαφέρονται για την υπόθεσή τους.

Συχνά παρατηρείται µια αξιοσηµείωτη αλλαγή στη 
στάση των κρατικών αξιωµατούχων απέναντι σ’ αυτά 
τα άτοµα: αποσύρονται κατηγορίες, η µεταχείρισή 
τους γίνεται λιγότερο σκληρή και τέλος θεσπίζονται 
νόµοι και κανονισµοί που βοηθούν στην 
αντιµετώπιση των παραβιάσεων.

∆ιαµαρτυρία έξω από την Τουρκική 
πρεσβεία στο Λονδίνο, 12 Ιουλίου 2017
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Ο Μουχαµάντ Μπεκζχάνοφ (Muhammad Bekzhanov) [δεξιά], ένας 
από τους πιο µακροχρόνια φυλακισµένους δηµοσιογράφους στον 
κόσµο, αφέθηκε ελεύθερος τον Φεβρουάριο του 2017, αφού πέρασε 
17 χρόνια στη φυλακή. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απ’ όλο τον 
κόσµο, έστειλαν γράµµατα απαιτώντας την απελευθέρωσή του.

Η πληροφοριοδότης δηµοσίου συµφέροντος Τσέλσι Μάνιγκ (Chelsea 
Manning) [αριστερά], αποφυλακίστηκε τον Μάιο του 2017, µετά τη 
µείωση της ποινής της των 35 χρόνων από τον απερχόµενο 
Πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών, Μπαράκ Οµπάµα. Περισσότεροι 
από 250.000 άνθρωποι έγραψαν γράµµατα, ζητώντας την 
αποφυλάκισή της.

Η ποινική δίωξη σε βάρος της Μάξιµα Ακούνια (Máxima Acuña) 
[δεξιά], µιας αγρότισσας που αντιτάχθηκε σε µια από τις 
µεγαλύτερες εταιρείες  εξόρυξης χρυσού παγκοσµίως, αποσύρθηκε 
τον Μάιο του 2017. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι της 
έστειλαν µηνύµατα αλληλεγγύης.

«Το να λαµβάνω τα γράµµατά σας 
πραγµατικά µε ανακούφιζε όσο ήµουν στη 
φυλακή. Σας ευχαριστώ γι’ αυτό!»

«Μακάρι να είχα το χρόνο και τη 
δυνατότητα να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον 
καθένα από εσάς που µου δώσατε λίγη 
χαρά µε το γράµµα και την κάρτα σας».

«Συνεχίστε να στηρίζετε, να βοηθάτε 
και άλλους, όχι µόνο εµένα, εντάξει;»

Μπορείτε να δείτε περισσότερες ιστορίες επιτυχίας στο:
amnesty.org/WriteForRights 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι οι βασικές ελευθερίες και η ασφάλεια που ανήκουν στον 
καθέναν από εµάς. Βασίζονται στις αρχές της αξιοπρέπειας, της ισότητας και του αµοιβαίου 
σεβασµού ανεξάρτητα από την ηλικία, την εθνικότητα, το φύλο, τη φυλή, τα πιστεύω και τον 
προσωπικό προσανατολισµό.

Είναι δικαίωµά σου να σου συµπεριφέρονται δίκαια και υποχρέωση σου να συµπεριφέρεσαι κι 
εσύ ο ίδιος δίκαια στους άλλους, όπως και να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις επιλογές για τη 
ζωή σου. Αυτά τα θεµελιώδη δικαιώµατα είναι καθολικά ανήκουν σε όλους µας, σε όλους τους 
ανθρώπους πάνω στη γη. Είναι απαράγραπτα δηλαδή δεν µπορούν να µας τα στερήσουν. Είναι 
αδιαίρετα και αδιαχώριστα δηλαδή είναι ίσης σηµασίας και αλληλένδετα .

Μετά τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, τα διεθνή εργαλεία για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, ξεκινώντας µε την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, παρέχουν ένα σταθερό πλαίσιο για την εθνική, τοπική και διεθνή νοµοθεσία 
σχεδιασµένο να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων στον κόσµο. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
µπορούν να θεωρηθούν  νόµοι για τις κυβερνήσεις. ∆ηµιουργούν υποχρεώσεις για τις 
κυβερνήσεις ή τους κρατικούς αξιωµατούχους ώστε να προστατεύουν και να υλοποιούν τα 
δικαιώµατα αυτών που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους αλλά και εκτός αυτής.

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν αποτελούν πολυτέλεια που µπορεί να ισχύει µόνο όταν το 
επιτρέπουν οι περιστάσεις.

Η Οικουμενική Διακήρυξη συντάχθηκε από τα 
νεοσυσταθέντα τότε Ηνωμένα Έθνη τα χρόνια ακριβώς 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το 1948, αποτελεί 
τη ραχοκοκαλιά του διεθνούς συστήματος ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν 
συμφωνήσει ότι δεσμεύονται από τις γενικές αρχές που 
εκφράζονται στα 30 άρθρα αυτού του εγγράφου. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη, όπως δηλώνει και το όνομα 
της, αποτελεί μια διακήρυξη. Είναι μια διακήρυξη 
πρόθεσης εκ μέρους κάθε κυβέρνησης ανά τον κόσμο 
ότι θα συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα όσον 
αφορά τη μεταχείριση των ανθρώπων. Τα ανθρώπινα 
δικαιώματα έχουν γίνει μέρος του διεθνούς δικαίου: 
από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης και 
μετά, πολυάριθμοι δεσμευτικοί νόμοι και συμφωνίες 
που βασίζονται στις αρχές της έχουν θεσπιστεί. Και 
είναι αυτοί οι νόμοι και οι συμφωνίες που παρέχουν το 
έρεισμα σε οργανισμούς, όπως η Διεθνής Αμνηστία, για 
να καλούν τις κυβερνήσεις να απέχουν από τέτοιου 
τύπου συμπεριφορά ή μεταχείριση σαν αυτή που έχουν 
βιώσει οι άνθρωποι που αναφέρονται στις υποθέσεις 
της εκστρατείας μας «Γράφω για τα Δικαιώματα».

Πενήντα χρόνια μετά την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα Ηνωμένα Έθνη  αναγνώρισαν πως οι 
άνθρωποι που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζονται 
υποστήριξη τόσο από τους θεσμούς όσο και από μεμονωμένα άτομα. Τον 
Δεκέμβριο του 1998, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη 
«Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη Ατόμων, Κοινωνικών Ομάδων και 
Φορέων για την Προώθηση και την Υπεράσπιση των Διεθνώς 
Αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών», γνωστή ευρέως ως «Διακήρυξη για τους Υπερασπιστές των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Η Διακήρυξη αυτή αποσαφηνίζει ποιος είναι ο 
υπερασπιστής των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καθορίζει τις υποχρεώσεις 
των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των μεμονωμένων ατόμων 
για να τους υποστηρίξουν και να τους υπερασπιστούν.

Η Διακήρυξη είναι ένα διεθνές εργαλείο για την προστασία του δικαιώματος 
να υπερασπίζεται κανείς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν δημιουργεί νέα 
δικαιώματα, αλλά επικυρώνει εκ νέου τα υφιστάμενα, τα οποία έχουν 
καθοριστική σημασία για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το 
δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικά, το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης 
και της έκφρασης, το δικαίωμα στην πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και το δικαίωμα στην παροχή νομικής 
βοήθειας και στην ελευθερία να αναπτύσσει και να συζητά κανείς νέες ιδέες 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
∆ικαίωµα στην εκπαίδευση, 
στη δηµιουργία και διατήρηση 
οικογένειας, στην αναψυχή, 
στην ιατρική περίθαλψη

ΝΟΜΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
∆ικαίωµα στο τεκµήριο της 
αθωότητας, δικαίωµα σε δίκαιη 
δίκη, δικαίωµα στη µη 
αυθαίρετη σύλληψη και 
κράτηση 

AΤΟΜΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
∆ικαίωµα στη ζωή, την 
ελευθερία από τα βασανιστήρια 
και τη δουλεία, δικαίωµα στη µη 
διακριτική µεταχείριση

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στην 
πολιτιστική ζωή της κοινότητάς 
σου

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη 
διακυβέρνηση της χώρας, 
δικαίωµα ψήφου, δικαίωµα του 
συνέρχεσθαι ειρηνικά, δικαίωµα 
στην ελευθερία της έκφρασης, των 
πεποιθήσεων  και της θρησκείας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
∆ικαίωµα στην ιδιοκτησία, την 
εργασία, τη στέγαση, τη 
σύνταξη, σε ένα ικανοποιητικό  
επίπεδο διαβίωσης
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Άρθρο 21
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Άρθρο 30

Ελευθερία και ισότητα στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα κατά τη γέννηση

∆ικαίωµα στη µη διακριτική µεταχείριση

∆ικαίωµα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική ασφάλεια

Ελευθερία από τη δουλεία

Ελευθερία από τα βασανιστήρια

Όλοι προστατεύονται από το νόµο

Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόµο

∆ικαίωµα σε ένδικα µέσα όταν παραβιάζονται δικαιώµατα

∆ικαίωµα σε µη αυθαίρετη σύλληψη, κράτηση ή εξορία

∆ικαίωµα σε δίκαιη δίκη

∆ικαίωµα στο τεκµήριο αθωότητας µέχρι να διαπιστωθεί η ενοχή

∆ικαίωµα µετάβασης σε άλλη χώρα για υποβολή αιτήµατος διεθνούς 

∆ικαίωµα στην ιδιωτική ζωή, την κατοικία και την οικογενειακή ζωή

∆ικαίωµα στην ελεύθερη επιλογή διαµονής και στην ελεύθερη κυκλοφορία 
στο εσωτερικό ενός κράτους

∆ικαίωµα στο γάµο και τη δηµιουργία οικογένειας

∆ικαίωµα στην ανάπαυση και τον ελεύθερο χρόνο

∆ικαίωµα στην εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης και της δωρεάν 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

∆ικαίωµα στην ιθαγένεια

∆ικαίωµα στην ιδιοκτησία και την περιουσία

∆ικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση 

∆ικαίωµα στην εργασία, στη δίκαιη αµοιβή και στη συνδικαλιστική συµµετοχή

∆ικαίωµα σε ένα ικανοποιητικό για την υγεία και την ευηµερία του κάθε 
ατόµου βιοτικό επίπεδο

∆ικαίωµα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης 
και της θρησκείας

∆ικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και στη διάδοση πληροφοριών

∆ικαίωµα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι ελεύθερα και για 
ειρηνικούς σκοπούς

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διακυβέρνηση της χώρας σου.

∆ικαίωµα συµµετοχής στην πολιτιστική ζωή της κοινότητάς σου

∆ικαίωµα επικράτησης µιας διεθνούς τάξης όπου τα δικαιώµατα αυτά 
µπορούν να πραγµατώνονται σε όλη τους την έκταση

Υποχρέωση σεβασµού των δικαιωµάτων των άλλων 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι απαράγραπτα! 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ



 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΑΣ; 

15 ΛΕΠΤΑ

1. ∆είξτε στους µαθητές τις δύο πινακίδες «συµφωνώ» και «διαφωνώ» και ζητήστε τους 

να σταθούν ενδιάµεσα τους, κοντά στη µέση της αίθουσας, σε µια γραµµή. Εξηγήστε ότι 

θα διαβάσετε µια σειρά από δηλώσεις και µετά από κάθε δήλωση, κάθε µαθητής και 

µαθήτρια θα πρέπει να κινηθεί προς το σηµείο εκείνο το οποίο εκφράζει καλύτερα την 

άποψή τους. 

•  Για παράδειγµα, εάν συµφωνούν απόλυτα µε µία δήλωση, θα πρέπει να σταθούν δίπλα 

στην πινακίδα «συµφωνώ». Εάν συµφωνούν περισσότερο απ’ ότι διαφωνούν, θα 

πρέπει να σταθούν κάπου ανάµεσα στις πινακίδες, πιο κοντά στο «συµφωνώ» απ’ ότι 

στο «διαφωνώ». 

2. ∆ιαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις. Μετά από κάθε θέση, δώστε λίγο χρόνο για συζήτηση 

και επιτρέψτε στους µαθητές να επανατοποθετηθούν. 

•  Καταγράψτε µερικά σχόλια µετά από κάθε δήλωση από µαθητές και µαθήτριες που 

στέκονται σε διαφορετικά σηµεία: δώστε τους χώρο να εξηγήσουν γιατί έχουν επιλέξει 

να σταθούν στο σηµείο που στέκονται. 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

•  Υπερασπιστές 
Ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων

•  ∆ικαίωµα στην 
ελευθερία

•  ∆ικαίωµα σε δίκαιη 
δίκη

•  Περιβαλλοντικά 
δικαιώµατα

•  Αυθαίρετες συλλήψεις

•  Ελευθερία στην 
έκφραση  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Οι µαθητές και οι 
µαθήτριες εξετάζουν το 
δικαίωµα στην ελευθερία, 
αναλογιζόµενοι πρώτα τη 
στάση τους απέναντι σε µία 
ενδεχόµενη απώλεια της 
ελευθερίας και στη 
συνέχεια µελετώντας  την 
υπόθεση ενός υπερασπιστή 
των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, ο οποίος 
καταδικάστηκε µε ψευδείς 
κατηγορίες αφού 
κρατήθηκε χωρίς δίκη για 
10 µήνες.

MAΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•  Οι µαθητές κατανοούν το δικαίωµα στην 
ελευθερία και εκτιµούν τη σηµασία του

•  Οι µαθητές έχουν µάθει για έναν 
υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωµάτων ο 
οποίος καταδικάστηκε άδικα, χωρίς να έχει 
προηγηθεί δίκη, και ο οποίος θα µπορούσε 
να φυλακιστεί ανά πάσα στιγµή εάν 
τολµούσε να συνεχίσει τον ακτιβισµό του

•  Οι µαθητές µαθαίνουν για την εκστρατεία 
της ∆ιεθνούς Αµνηστίας «Γράψε για τα 
∆ικαιώµατα» και είναι προετοιµασµένοι 
κατάλληλα ώστε να γράψουν ένα γράµµα 
συµπαράστασης σε ένα από τα πρόσωπα στα 
οποία εστιάζει η εκστρατεία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ:

Τοποθετείστε δύο πινακίδες 
(φύλλα Α4 ή µικρά 
πλακάτ/banner) σε κάθε 
άκρο του δωµατίου:

«Συµφωνώ» και 
«∆ιαφωνώ».

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
αρκετός χώρος ώστε οι 
µαθητές να µπουν σε µια 
γραµµή κατά µήκος της 
αίθουσας, µεταξύ των δυο 

ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

45 λεπτά

Ηλικία: 14+
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3. Ρωτήστε τους µαθητές τι καταλαβαίνουν µε τον όρο «δικαίωµα στην ελευθέρια». Σηµαίνει ότι 
κανείς δεν µπορεί να φυλακιστεί; 

•  Συζητήστε ή παραθέστε τις πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµα στην ελευθερία. 

(∆είτε σελίδα 10). Ρωτήστε στο τέλος εάν κάποιος από τους µαθητές θα άλλαζε τη θέση του 
σχετικά µε την τελευταία δήλωση στην προηγούµενη δραστηριότητα. («Οι ύποπτοι εγκλήµατος 
θα πρέπει να κρατούνται στη φυλακή µέχρι τη δίκη τους»).

•  Εάν οι µαθητές έχουν αµφιβολίες, υπενθυµίστε τους ότι εκτός από το δικαίωµα στην ελευθερία,  
οι άνθρωποι έχουν επίσης το δικαίωµα να θεωρούνται αθώοι.

4.  Παρουσιάστε σύντοµα τον Clovis Razafimalala στους συµµετέχοντες και συµµετέχουσες. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πρώτο κουτί στη σελίδα 11. Πείτε τους ότι πρόκειται για ένα 
αληθινό πρόσωπο που πέρασε 10 µήνες στη φυλακή µε ψευδείς κατηγορίες. 

5. Ζητήστε από τους µαθητές να δουλέψουν σε ζευγάρια και µοιράστε το ενηµερωτικό φυλλάδιο 
σχετικά µε την υπόθεση του Colvis (σελίδα 11). ∆ώστε τους περίπου 20 λεπτά να διαβάσουν τις 
πληροφορίες και να απαντήσουν στις ερωτήσεις στο κάτω µέρος της σελίδας. 

6. Συγκεντρώστε ξανά όλη την οµάδα και απευθυνόµενοι στο σύνολο της τάξης, συλλέξτε µερικές 
απαντήσεις από διαφορετικά ζευγάρια.

•  Ζητήστε από κάθε ζευγάρι να συζητήσει τις δυσκολίες που ενδεχοµένως αντιµετώπισε 
ο Clovis τον καιρό που βρισκόταν στη φυλακή και στη συνέχεια φτιάξτε µια λίστα 
µε τις απαντήσεις.

•  Ρωτήστε τους µαθητές γιατί πιστεύουν ότι το δικαίωµα στη ελευθερία είναι σηµαντικό.

20 ΛΕΠΤΑ

5 ΛΕΠΤΑΕΙΣΑΓΩΓΗ: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΣΤΕ ΤΟΝ CLOVIS RAZAFIMALALA

Προαιρετικό: 

Μπορείτε επίσης 
να χρησιµοποιήσετε 
το σύντοµο βίντεο
amnesty.org/WriteForRights
για να παρουσιάσετε τον 
Clovis στους συµµετέχοντες 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

• Εάν κάποιος ή κάποια συλληφθεί, είναι πιθανώς ένοχος

• Η φυλάκιση είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιµετωπισθεί οποιοδήποτε έγκληµα

• Οι γονείς θα πρέπει να επιτρέπεται να κλειδώνουν τα παιδιά τους στα δωµάτιά τους αν 
είναι άτακτα

• Θα πρέπει να φυλακίζουµε άτοµα µόνο αν αποτελούν κίνδυνο σε άλλους ανθρώπους

• Οι ύποπτοι για κάποιο έγκληµα θα πρέπει να κρατούνται στη φυλακή µέχρι τη δίκη τους
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5 ΛΕΠΤΑ
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7. Χρησιµοποιήστε τις πληροφορίες στη σελίδα 2 για να δώσετε στους µαθητές 
ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την εκστρατεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας 
«Γράψε για τα ∆ικαιώµατα». Πείτε τους ότι η Αµνηστία καλεί άτοµα απ’ όλον 
τον κόσµο για να γράψουν δύο επιστολές για να στηρίξουν τον Clovis. 

• Μια επιστολή προς τον Clovis για να δείξουν την υποστήριξή τους και τον 
θαυµασµό για το έργο του. Αυτό θα τον καθησυχάσει ότι  άνθρωποι σε όλο 
τον κόσµο αγωνίζονται για τα δικαιώµατά του.

• Μια επιστολή διαµαρτυρίας προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της 
Μαδαγασκάρης.

Περισσότερες πληροφορίες και οι διευθύνσεις για τα γράµµατα 
βρίσκονται παρακάτω.

8. Οργανώστε ένα δεύτερο µάθηµα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι µαθητές θα 
έχουν την ευκαιρία να γράψουν αυτά τα γράµµατα . 

Προαιρετικό:

Θα µπορούσατε να 
χρησιµοποιήσετε το βίντεο στο 
academy.amnesty.org για να 
εισάγετε/παρουσιάσετε την 
εκστρατεία .

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 

ΚΑΙ «ΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»



ΓΡΑΨΕ MIA ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΩΣΕ ΜΙΑ ΖΩΗ
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Ο∆ΗΓΙΕΣ: ΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ- ΣΩΣΕ ΜΙΑ ΖΩΗ
1. Ενθαρρύνετε τους µαθητές να γράψουν στον Clovis Razafimalala, εκφράζοντας την 

αλληλεγγύη τους, τον θαυµασµό τους ή οτιδήποτε άλλο νιώθουν για αυτόν. Ζητήστε 
τους να σκεφτούν σχετικά µε το τι ενδεχοµένως θα ήθελε να ακούσει αυτές τις 
δύσκολες για αυτόν ώρες. Μπορείτε να τους γράψετε στη διεύθυνση:

Clovis Razafimalala

IIF3LVG Antsahameva Andraisoro

Antananarivo 101

Madagascar

2. Ενθαρρύνετέ τους να γράψουν στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης της Μαδαγασκάρης, 
Charles Andriamiseza, στην διεύθυνση που ακολουθεί:

Ministry of Justice

43 Rue Joel Rakotomolala

Faravohitra – Antananarivo

Madagascar

Μπορείτε να δώσετε στους µαθητές τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές 
για να τους βοηθήσετε να γράψουν τα γράµµατα τους:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΝΟ 

• Πείτε του κάτι για τον εαυτό σας

• Πείτε του τι σας σόκαρε στην υπόθεση του Clovis

• Ζητήστε του να ακυρώσει την καταδίκη, να ανατρέψει την αναβληθείσα 
ποινή ενάντια στον Clovis Razafimalala και να προστατεύσει 
τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές.



Το δικαίωµα στην ελευθερία δεν συνεπάγεται ότι οι άνθρωποι δεν θα 
κρατούνται ή δε θα φυλακίζονται, αλλά υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ένας 
αρκετά ισχυρός λόγος για να φυλακιστεί κάποιος και ότι πρέπει να παρέχονται 
συγκεκριµένες εγγυήσεις.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

•  Μία σύλληψη ή µια προφυλάκιση πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
τη νοµοθεσία.

•  ∆εν πρέπει να είναι αυθαίρετη. Για παράδειγµα, µία σύλληψή ή µία 
προφυλάκιση η οποία δεν βασίζεται στο νόµο είναι αυθαίρετη, ή όταν ο 
νόµος είναι ασαφής, υπερβολικά ευρύς ή ασύµβατος µε άλλα ανθρώπινα 
δικαιώµατα όπως το δικαίωµα στην ελευθερία γνώµης και  έκφρασης , και 
στη συνάθροιση.

•  Το άτοµο που συνελήφθη θα πρέπει να γνωρίζει γιατί κρατείται και ποιο 
έγκληµα κατηγορείται ότι διέπραξε.

•  Το άτοµο θα πρέπει να δικαστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, 
αλλιώς θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερο: Θα πρέπει να είναι η εξαίρεση, όχι ο 
κανόνας, να αρνείται σε κάποιον να βγει από την φυλακή µε εγγύηση( 
Εγγύηση είναι η προσωρινή απελευθέρωση ενός κατηγορουµένου ο οποίος 
περιµένει δίκη, µερικές φορές αφότου πληρώσει ένα χρηµατικό ποσό ως 
εγγύηση για την εµφάνιση του στο δικαστήριο), και να κρατείται στη φυλακή 
ενώ περιµένει δίκη.

Αν δεν πληρούνται κάποιες από αυτές οι εγγυήσεις, τότε υπάρχει παραβίαση 
του δικαιώµατος στην ελευθερία.

ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΓΕΝΙΚH ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
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THE EVIDENCE
This is what witnesses say 

Inciting protesters to 
loot an administrative 
building

Clovis was having a 
meal at the time of the 
protest, and wasn’t an 
organizer

Inciting protesters to 
burn administrative 
papers 

He didn’t call on 
anyone to loot the 
building or burn the 
papers

THE CHARGES
This is what the police accuse 
him of doing

©
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Ο Clovis Razafimalala είναι ένας επιχειρηµατίας και υπερασπιστής των 
περιβαλλοντικών δικαιωµάτων. Ζει στη Μαδαγασκάρη, µια νησιωτική χώρα στα 
νοτιοανατολικά της Αφρικής , όπου το πολύτιµο και τροπικό δέντρο rosewood 
τριανταφυλλιάς ο αποτελεί µέρος του µοναδικού φυσικού περιβάλλοντος. Η 
παράνοµη υλοτόµηση του δέντρου αυτού αποτελεί µία πολύ κερδοφόρα 
επιχείρηση, αλλά προκαλεί ανεπανόρθωτη ζηµιά στο περιβάλλον. Ο Clovis έχει 
µιλήσει επανειληµµένως ενάντια στην παράνοµη υλοτόµηση και κατά συνέπεια 
έχει αντιµετωπίσει απειλές και παρενοχλήσεις. Μια φορά το σπίτι του πήρε 
φωτιά από µια βόµβα πετρελαίου που του πέταξαν. 

ΑΥΤΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟΝ CLOVIS ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ..

• Συνελήφθη µε κατασκευασµένες κατηγορίες

• Ήταν στη φυλακή από το Σεπτέµβριο του 2016 µέχρι τον Ιούλιο του 2017 
που έγινε η δίκη του. 

• Η γυναίκα του και τα δύο του µικρά παιδιά αναγκάστηκαν να µετακοµίσουν 
ώστε να είναι πιο κοντά σε αυτόν και να του φέρνουν φαγητό στη φυλακή.

• Επειδή ο Clovis δε µπορούσε να κερδίσει χρήµατα ενώ ήταν στη φυλακή, το 
µεγαλύτερο από τα παιδιά του δεν µπορούσε να πάει σχολείο εξαιτίας της 
έλλειψης χρηµάτων. 

• Τον Ιούλιο του 2017 ο Clovis καταδικάστηκε µε ψευδείς κατηγορίες και του 
δόθηκε αναστολή για πέντε χρόνια. 

ΓΙΑΤΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΟΝ CLOVIS ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ;

∆ε δόθηκε καµία εξήγηση. Όλοι όσοι συνελήφθησαν κατά τη διαµαρτυρία 
ενάντια στην παράνοµη υλοτόµηση απελευθερώθηκαν. Ο Clovis ήταν ο µόνος 
που το αίτηµα του για εγγύηση απορρίφθηκε και έπρεπε να περιµένει 10 µήνες 
µέχρι να γίνει η δίκη του. 

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ∆ΕΝ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

Στην πραγµατικότητα, τα µόνα «στοιχεία» προέρχονται από ανθρώπους που 
είναι συνδεδεµένοι µε το κράτος. Με άλλα λόγια, από ανθρώπους που πολύ 
πιθανόν να θέλουν τον Clovis στη φυλακή. 

• Πιστεύετε ότι το δικαίωµα στην ελευθερία του Clovis έγινε σεβαστό; Γιατί ναι ή 
γιατί όχι;

• Τώρα φανταστείτε πώς θα ήταν να ήσαστε στην φυλακή για ένα ολόκληρο 
χρόνο. Αναλογιστείτε τι δεν θα είσαστε σε θέση να κάνετε, τι θα σας έλειπε 
περισσότερο και τι θα σας προκαλούσε πόνο ή εξευτελισµό.

CLOVIS RAZAFIMALALA
KAΡΤΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
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Η ∆ιεθνής Αµνηστία είναι ένα παγκόσµιο κίνηµα περισσότερων 
από 7 εκατοµµύρια ατόµων που αγωνίζονται για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
 
Το όραµά µας είναι κάθε άνθρωπος να απολαµβάνει τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα που αναφέρονται στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη 
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή πρότυπα.

 
· Είµαστε ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία, 
οικονοµικό συµφέρον ή θρησκεία.

· Τα έσοδά µας βασίζονται στα µέλη και τους υποστηρικτές µας.
· ∆ε δεχόµαστε ούτε αναζητάµε χρηµατοδότηση από κυβερνήσεις 
και διακρατικούς φορείς για τη χρηµατοδότηση των εκστρατειών 
και της έρευνάς µας.

 

∆IΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Σίνα 30, Τ.Κ. 10672, Αθήνα
Τηλ: 210 3600628
Fax: 210 3638016
www.amnesty.gr
 

∆ΙΕΘΝΗΣ
ΑΜΝΗΣΤΙΑ
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