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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

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

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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ΑΜΝΗΣΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ



10 ΛΕΠΤΑ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

•  Υπερασπιστές 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

•  ∆ικαίωµα στην 
ελευθερία

•  ∆ικαίωµα σε δίκαιη δίκη

•  ∆ικαίωµα σε µη 
αυθαίρετη σύλληψη

•  ∆ικαίωµα σε µη 
διακριτική µεταχείριση

•  ∆ικαίωµα στην 
ελευθερία της έκφρασης

•  ∆ικαίωµα του 
συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Οι µαθητές/τριες 
χρησιµοποιούν την 
υπόθεση δύο 
υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στα κατεχόµενα 
παλαιστινιακά εδάφη ώστε 
να εξοικειωθούν µε τα 
δικαιώµατα της 
Οικουµενικής ∆ιακήρυξης 
των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου. 

MAΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•  Οι µαθητές/τριες µαθαίνουν σχετικά µε 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι 
στα κατεχόµενα εδάφη (∆υτική Όχθη, 
συµπεριλαµβανοµένης της Ανατολικής 
Ιερουσαλήµ και της Λωρίδας της Γάζας).

•  Οι µαθητές/τριες αναγνωρίζουν 
δικαιώµατα στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη 
σχετικά µε συγκεκριµένες παραβιάσεις.

•  Οι µαθητές/τριες µαθαίνουν σχετικά µε 
την εκστρατεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας 
«Γράψε για τα ∆ικαιώµατα» και είναι 
προετοιµασµένοι/ες έτσι ώστε να γράψουν 
µια επιστολή συµπαράστασης σε κάποιο από 
τα άτοµα στα οποία εστιάζει η εκστρατεία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

Κόψτε τις κάρτες 
δικαιωµάτων και τις 
αφηγηµατικές κάρτες στη 
σελίδα �11�. Θα 
χρειαστείτε ένα σετ από 
κάρτες για κάθε οµάδα 4-5 
µαθητών.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

45 λεπτά

Ηλικία: 14+
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ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
MAΘΗΜΑ: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ

ΑΜΝΗΣΤΙΑ

1. Εάν οι µαθητές/τριες δεν είναι εξοικειωµένοι/ες µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, δώστε 

τους ορισµένες σύντοµες πληροφορίες από τη σελίδα 4, και παρουσιάστε την Οικουµενική 

∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

•  Μπορείτε να τους δείξετε ένα βίντεο στο youtube.com/watch?v=Pby1KngOhBY ή να 

    τους ζητήσετε να δουν τη σύντοµη έκδοση της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης στη σελίδα 5.

•  Ρωτήστε τους τι καταλαβαίνουν µε τον όρο «υπερασπιστής ανθρωπίνων 

   δικαιωµάτων». Μπορούν να κατονοµάσουν έναν/µία – είτε από το παρελθόν 

   είτε σύγχρονο/η;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ



7
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
MAΘΗΜΑ: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ

ΑΜΝΗΣΤΙΑ

10 ΛΕΠΤΑ

20 ΛΕΠΤΑ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΑΙΡΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Προαιρετικό:

Μπορείτε να δείξετε στους 
µαθητές ένα σύντοµο βίντεο 
του Ίσα και του Φαρίντ στο 
amnesty.org/WriteForRights

2. Εξηγήστε ότι το µάθηµα θα εστιάσει σε δύο υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωµάτων από 
τη Χεβρώνα και τη Βηθλεέµ, δύο πόλεις στα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη. Παρουσιάστε 
τον Φαρίντ αλ-Ατράς (Farid al-Atrash) και τον Ίσα Άµρο (Issa Amro), χρησιµοποιώντας τις 
πληροφορίες στη σελίδα 10.

3. Χωρίστε τους µαθητές/τριες σε οµάδες των 4-5 ατόµων και δώστε σε κάθε οµάδα ένα σετ 
αφηγηµατικών καρτών από τη σελίδα 11. Μη µοιράσετε ακόµα τις κάρτες των 
δικαιωµάτων.

4. Πείτε τους να διαβάσουν την ιστορία στις οµάδες τους και βεβαιωθείτε 
   ότι κατάλαβαν τι συνέβη.

5. Μετά από 5 λεπτά, εξηγήστε τη δραστηριότητα µε τις κάρτες δικαιωµάτων.

•  Κάθε οµάδα θα λάβει 8κάρτες οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν διαφορετικά 
       ανθρώπινα δικαιώµατα από την Οικουµενική ∆ιακήρυξη. 

•  Καθεµία από αυτές τις κάρτες θα πρέπει να ταιριάζει µε µία από τις αφηγηµατικές κάρτες 
    που έχετε ήδη και περιγράφουν τι συνέβη στον Φαρίντ και τον Ίσα.

 •  ΑΛΛΑ... µπορεί να διαπιστώσετε ότι µερικές από τις κάρτες σας θα µπορούσαν 
     να ταιριάζουν σε περισσότερα από ένα δικαιώµατα. Χρειάζεται να επιλέξετε µία, ώστε 
     να χρησιµοποιηθούν όλες οι κάρτες δικαιωµάτων και όλες οι αφηγηµατικές κάρτες.

6. Μοιράστε τα σετ καρτών των δικαιωµάτων και ζητήστε από τους/τις µαθητές/τριες 
   να συνδυάσουν τις κάρτες. 

7. Ελέγξτε τις απαντήσεις των οµάδων σχετικά µε τη δραστηριότητα και βεβαιωθείτε ότι 
έχουν συνδυάσει σωστά τα δικαιώµατα.

8. Χρησιµοποιήστε µερικές από τις ακόλουθες ερωτήσεις για να ελέγξετε τι έχουν καταλάβει 
από το µάθηµα:

•  Πόσο εύκολο ήταν να ταιριάξετε τα δικαιώµατα µε τις κάρτες; 
    Υπήρξε κάτι που σας δυσκόλεψε;

•  Υπάρχουν κάποια δικαιώµατα τα οποία δεν κατανοείτε καθόλου;

•  Ποια από τις αφηγηµατικές κάρτες θα µπορούσε να είχε ταιριάξει 
    µε περισσότερα από ένα δικαιώµατα; Και ποια είναι αυτά;

•  Ποια είναι η γενική σας εντύπωση σχετικά µε τις ιστορίες του Φαρίντ και του Ίσα; 
    Υπήρξε κάτι που σας εντυπωσίασε ή σας σόκαρε;



5 ΛΕΠΤΑ
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ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
MAΘΗΜΑ: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ

ΑΜΝΗΣΤΙΑ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 

ΚΑΙ «ΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

Προαιρετικό:

Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το σύντοµο 
βίντεο που είναι διαθέσιµο 
στο academy.amnesty.org 
για να παρουσιάσετε την 
εκστρατεία «Γράψε για τα 
∆ικαιώµατα».

9. Χρησιµοποιήστε τις πληροφορίες στη σελίδα 2 για να δώσετε στους/στις µαθητές/τριες 
µερικές πληροφορίες σχετικά µε την εκστρατεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας «Γράψε για τα 
∆ικαιώµατα». Πείτε τους ότι µπορούν να στηρίξουν τον Φαρίντ και τον Ίσα µε δύο τρόπους:

•  Μπορούν να γράψουν απευθείας στον Ίσα και τον Φαρίντ, εκφράζοντας την υποστήριξη 
    και το θαυµασµό τους για το έργο τους. Αυτό θα εµψυχώσει τους δύο υπερασπιστές 
    ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο επαγρυπνούν για τα δικαιώµατά τους.

•  Μπορούν να γράψουν στον πρωθυπουργό του Ισραήλ και να του ζητήσουν 
    να αποσύρει άµεσα τις κατηγορίες εναντίον του Φαρίντ  και του Ίσα. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε διευθύνσεις και προτεινόµενο 
περιεχόµενο παρακάτω.



ΓΡΑΨΕ MIA ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΩΣΕ ΜΙΑ ΖΩΗ
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ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
MAΘΗΜΑ: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ

ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Ο∆ΗΓΙΕΣ: ΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Ενθαρρύνετε τους/τις µαθητές/τριες να γράψουν στον Ίσα  και τον Φαρίντ εκφράζοντας 
την αλληλεγγύη τους, τον θαυµασµό τους ή οτιδήποτε άλλο αισθάνονται απέναντι σ’ 
αυτούς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ζητήστε από τους/τις 
µαθητές/τριες να σκεφτούν τι µπορεί να θέλουν να ακούσουν αυτοί οι δύο 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σ’ αυτή τη δύσκολη στιγµή της ζωής 
τους. Μπορείτε να τους γράψετε στη διεύθυνση:

Amnesty International

PO BOX 42 626

Jerusalem, Israel

Για µηνύµατα αλληλεγγύης στο διαδίκτυο: Χρησιµοποιήστε το hashtag #FaridandIssa 
κατά την ανάρτηση των µηνυµάτων σας στο Twitter ή στο Facebook. Το hashtag θα 
επιτρέψει στον Φαρίντ και τον Ίσα να βρουν όλα τα µηνύµατα. Όταν δηµοσιεύσετε στο 
Facebook, βεβαιωθείτε ότι το κάνατε «δηµόσιο».

2. Ενθαρρύνετέ τους να γράψουν στον πρωθυπουργό Benjamin Netanyahu στην 
ακόλουθη διεύθυνση:

Office of the Prime Minister,

3 Kaplan St, PO Box 187 Kiryat Ben-Gurion,

Jerusalem 91950, Israel

Μπορείτε να δώσετε στους/στις µαθητές/τριες τις ακόλουθες οδηγίες για να τους/τις 
βοηθήσετε να γράψουν τις επιστολές τους:

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ:

•  Πείτε του κάτι για τον εαυτό σας.

•  Πείτε του τι σας σοκάρει σχετικά µε την υπόθεση των Ίσα Άµρο και Φαρίντ αλ-Ατράς.

•  Προτρέψτε τον να αποσύρει αµέσως όλες τις κατηγορίες εναντίον του Ίσα Άµρο 
και του Φαρίντ αλ-Ατράς και ζητήστε του να βάλει άµεσα τέλος στην κακοµεταχείριση 
του Ίσα Άµρο, του Φαρίντ αλ-Ατράς και των άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη. 

•  Προτρέψτε τον να διερευνήσει χωρίς χρονοτριβή τους ισχυρισµούς του Ίσα Άµρο
και του Φαρίντ αλ-Ατράς για κακοµεταχείριση από τον ισραηλινό στρατό και την 
αστυνοµία και να ασκήσει διώξεις για όσους υπάρχουν ενδείξεις πως είναι 
υπεύθυνοι. 



Ισραήλ

Λωρίδα της Γάζας ∆υτική Όχθη

©
 Am

nesty International

KAΡΤΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

ΦΑΡΙΝΤ ΑΛ-ΑΤΡΑΣ
ΚΑΙ ΙΣΑ ΑΜΡΟ
Ο Ίσα Άµρο  είναι συντονιστής της «Νεολαίας Ενάντια στους Εποικισµούς», µια 
ειρηνική οµάδα που επικεντρώνεται στον µη βίαιο ακτιβισµό κατά της κατοχής 
της παλαιστινιακής γης από το Ισραήλ. Ο Ίσα Άµρο και η οµάδα του καταγράφουν 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οργανώνουν ειρηνικές 
διαµαρτυρίες και εκστρατείες και δίνουν πληροφορίες για τους εποικισµούς και 
τη στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ σε επισκέπτες, δηµοσιογράφους και 
διπλωµάτες.

Ο Φαρίντ αλ-Ατράς είναι Παλαιστίνιος δικηγόρος και ακτιβιστής στη Βηθλεέµ. 
∆ουλεύει ως δικηγόρος στο εθνικό θεσµικό όργανο για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα του κράτους της Παλαιστίνης ώστε να ελέγχει τις παλαιστινιακές 
αρχές. ∆ραστηριοποιείται επίσης σε διάφορες παλαιστινιακές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που έργο τους είναι η ειρηνική αντίσταση στην κατοχή 
του Ισραήλ και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που απορρέουν 
απ’ αυτήν.

Οι Ίσα Άµρο και ο Φαρίντ αλ-Ατράς είναι και οι δύο ειρηνικοί υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που αντιτίθενται ενεργά στις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων οι οποίες πηγάζουν από την ισραηλινή κατοχή της 
παλαιστινιακής γης. Μεταξύ των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
είναι και οι εκατοντάδες ισραηλινοί εποικισµοί που καταστρέφουν παλαιστινιακές 
πόλεις στη ∆υτική Όχθη, συµπεριλαµβανοµένης της Ανατολικής Ιερουσαλήµ, 
όπου ζουν και εργάζονται εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έποικοι σε κλεµµένα 
παλαιστινιακά εδάφη. Αυτοί οι ισραηλινοί εποικισµοί είναι έγκληµα πολέµου.
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ΑΜΝΗΣΤΙΑ

1. Το 1994, ο ισραηλινός στρατός έκλεισε έναν παλαιστινιακό δρόµο στην πόλη Χεβρώνα της ∆υτικής 
Όχθης, που ονοµάζεται οδός αλ-Σουχάντα (al-Shuhada), όταν ένας Ισραηλινός έποικος σκότωσε 29 
Παλαιστίνιους πιστούς σε ένα τζαµί. Ο στρατός απαγόρευσε επίσης στους Παλαιστινίους που δεν ζουν 
εκεί να κυκλοφορούν στο δρόµο. Αντίθετα, Ισραηλινοί έποικοι που διαµένουν παράνοµα στη Χεβρώνα 
δεν υφίστανται τους ίδιους περιορισµούς.

2. Στις 26 Φεβρουαρίου του 2016, Παλαιστίνιοι ακτιβιστές διοργάνωσαν µια ειρηνική διαδήλωση στη 
Χεβρώνα, ζητώντας να ανοίξει η οδός αλ-Σουχάντα, να τερµατιστούν οι περιορισµοί στη µετακίνηση 
των Παλαιστινίων και να αποµακρυνθούν από τα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη οι Ισραηλινοί 
έποικοι, οι οποίοι κατοικούν παράνοµα στην παλαιστινιακή γη. Οι ισραηλινές δυνάµεις έριξαν 
χειροβοµβίδες κρότου-λάµψης και δακρυγόνα στους διαδηλωτές.

3. Ο Ίσα Άµρο διοργάνωσε τη διαδήλωση στην οποία συµµετείχαν τόσο ο ίδιος όσο και ο Φαρίντ αλ-Ατράς. 
Πλάνα από βίντεο δείχνουν τον Φαρίντ, µπροστά από τους Ισραηλινούς στρατιώτες, να κρατά ειρηνικά 
ένα πλακάτ που γράφει  «Ανοίξτε την οδό Σουχάντα», και στη συνέχεια αυτοί να τον σπρώχνουν, να 
τον σέρνουν και να τον συλλαµβάνουν βίαια. 

4. Στις 27 Φεβρουαρίου του 2016, ο Φαρίντ αλ-Ατράς  παραπέµφθηκε ενώπιον ισραηλινού στρατοδικείου, 
µολονότι ο ίδιος δεν είναι στρατιωτικός. Οι πέντε κατηγορίες εναντίον του περιλαµβάνουν συµµετοχή 
σε παράνοµη διαδήλωση (βάσει της στρατιωτικής εντολής 101) και επίθεση εναντίον στρατιωτών. 
Αφέθηκε ελεύθερος µε εγγύηση την 1η Μαρτίου 2016.

5. Ο Ίσα Άµρο αντιµετωπίζει συνεχή παρενόχληση και εκφοβισµό ως αποτέλεσµα των ειρηνικών 
δραστηριοτήτων του κατά της ισραηλινής κατοχής, συµπεριλαµβανοµένων των εποικισµών στη 
Χεβρώνα. Τον συνέλαβαν, του φόρεσαν χειροπέδες, του έδεσαν τα µάτια και τον προφυλάκισαν, χωρίς 
να καταγραφεί ότι συνελήφθη.

6.  Ο Ίσα Άµρο  συνελήφθη στις 29 Φεβρουαρίου 2016 στη Χεβρώνα, στα γραφεία της οµάδας την οποία 
συντονίζει, για το ρόλο του στη διαδήλωση στις 26 Φεβρουαρίου. Αφέθηκε ελεύθερος µε εγγύηση την 
1η Μαρτίου 2016. Αντιµετωπίζει συνολικά 18 κατηγορίες, µερικές από τις οποίες χρονολογούνται από 
το 2010. Ορισµένες από τις κατηγορίες, όπως η «συµµετοχή σε πορεία χωρίς άδεια» (βάσει της 
στρατιωτικής εντολής 101), δεν είναι ποινικά αδικήµατα σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα.

7.  Ο Φαρίντ αλ-Ατράς και ο Ίσα Άµρο αρνούνται τις εναντίον τους κατηγορίες. Ο Ίσα Άµρο δήλωσε στη 
∆ιεθνή Αµνηστία ότι σε µια εκδήλωση τον Ιούλιο του 2013, για την οποία είναι κατηγορούµενος, 
ξυλοκοπήθηκε τόσο άγρια στην πλάτη από έναν Ισραηλινό αστυνοµικό, ώστε συνεχίζει να παίρνει 
φάρµακα τρία χρόνια αργότερα. Ο Φαρίντ αλ-Ατράς λέει ότι κρατήθηκε για πέντε ηµέρες µετά τη 
σύλληψή του σε απάνθρωπες συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένου και ενός ντουλαπιού στο µέγεθος του 
σώµατός του µε ελάχιστο αέρα για να αναπνέει, ενώ µεταφερόταν µε όχηµα του ισραηλινού στρατού.

8.  Και οι δύο παραπέµπονται σε δίκη σε ισραηλινό στρατοδικείο, όπου το 95-99% των υποθέσεων των 
Παλαιστινίων καταλήγουν σε καταδίκη. Αντίθετα, οι Ισραηλινοί έποικοι δικάζονται σε πολιτικά 
δικαστήρια, όπου τα δικαιώµατα σε µια δίκαιη δίκη είναι πιο πιθανό να προστατευθούν.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ
Στις 5 Ιουνίου 1967, ξεκίνησε ένοπλη σύγκρουση 
µεταξύ του Ισραήλ και των Αράβων γειτόνων του, της 
Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Συρίας, που διήρκεσε 
έξι ηµέρες. Στο τέλος της σύγκρουσης, το Ισραήλ είχε 
καταλάβει τη χερσόνησο του Σινά, τη ∆υτική Όχθη, 
µαζί µε την Ανατολική Ιερουσαλήµ, τη Λωρίδα της 
Γάζας και τα Υψώµατα του Γκολάν. Το 1982, το 
Ισραήλ επέστρεψε στην Αίγυπτο τη χερσόνησο του 
Σινά, στο πλαίσιο µιας συµφωνίας ειρήνης. Ωστόσο, η 
Λωρίδα της Γάζας, η ∆υτική Όχθη και τα Υψώµατα του 

Γκολάν παραµένουν στην κατοχή του µέχρι σήµερα, 
50 χρόνια αργότερα. Έκτοτε, το Ισραήλ έχει 
κατασκευάσει εκατοντάδες παράνοµους οικισµούς 
όπου ζουν και εργάζονται εκατοντάδες χιλιάδες 
Ισραηλινοί έποικοι, σε κατεχόµενη παλαιστινιακή γη 
στη ∆υτική Όχθη, στην Ανατολική Ιερουσαλήµ και 
µέχρι το 2005 στη Γάζα. Οι εποικισµοί αποτελούν µία 
από τις βασικές αιτίες πίσω από τις µαζικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που 
απορρέουν από την 50ετή κατοχή του Ισραήλ.
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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
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