
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 MAΘΗΜA

ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ

∆ΙΕΘΝΗΣ
ΑΜΝΗΣΤΙΑ



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 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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ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 

«∆ΕΝ ΜΙΛΗΣΑ..»

15 ΛΕΠΤΑ

1. ∆ιαβάστε στην τάξη το σύντοµο ποίηµα του πάστορα Martin Niemoller στη σελίδα 9.

2. Ζητήστε σύντοµες αντιδράσεις από τους µαθητές:

•  Πότε πιστεύετε ότι γράφτηκε το ποίηµα;

•  Σε τι αναφέρεται; Τι προσπαθεί να πει ο συγγραφέας;

3. ∆ώστε τους λίγες πληροφορίες σχετικά µε το ποίηµα (σελίδα 9). Στη συνέχεια ρωτήστε:

•  Γιατί δεν «µιλάµε», δεν ορθώνουµε το ανάστηµά µας όταν οι άλλοι καταπιέζονται, ή   

   όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινά τους δικαιώµατα; Τι µας σταµατά;

•  Μπορείτε να σκεφτείτε ορισµένα τέτοια παραδείγµατα που συµβαίνει αυτό, 

   από τις δικές σας εµπειρίες;

•  Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγµατα όταν εσείς, ή άλλοι 

   υπερασπιστήκατε κάποιο τρίτο άτοµο;

4. ∆ώστε στους µαθητές κάποιες σύντοµες πληροφορίες σχετικά µε την ∆ιακήρυξη  των 

Ηνωµένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Εξηγήστε ότι 

µερικές φορές είναι δύσκολο να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατα και όσοι το κάνουν 

χρειάζεται να έχουν επιπλέον προστασία ώστε να µην υποφέρουν οι ίδιοι. Η ∆ιακήρυξη 

των Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό.

(∆είτε τη σελίδα 4 για περισσότερες πληροφορίες.) 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

•  Υπερασπιστές 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

•  Απάθεια

•  Θάρρος

•  ∆ικαίωµα στη στέγαση

•  Ελευθερία από 
απάνθρωπη και 
εξευτελιστική µεταχείριση

•  Ελευθερία του λόγου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Οι µαθητές και µαθήτριες 
εξασκούν τις 
επικοινωνιακές τους 
δεξιότητες και την πειθώ 
τους, χρησιµοποιώντας την 
υπόθεση µίας 
υπερασπίστριας 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στην Κίνα. 

MAΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•  Οι µαθητές καταλαβαίνουν τη αφοσίωση 
και το θάρρος των υπερασπιστών/ριων των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

•  Οι µαθητές βελτιώνουν τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες

•  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 ΥΛΙΚΑ

Φτιάξτε αντίγραφα των 
πληροφοριών σχετικά µε τη 
Ni Yulan από τη σελίδα 10. 
Θα χρειαστείτε τουλάχιστον 
ένα αντίγραφο για κάθε δυο 
µαθητές. 

ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

45 λεπτά

Ηλικία: 14+

6
ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
MAΘΗΜΑ: ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ

ΑΜΝΗΣΤΙΑ



20 ΛΕΠΤΑ

5 ΛΕΠΤΑ«ΓΡΑΨΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Προαιρετικό:

Μπορείτε να µοιραστείτε την 
ιστοσελίδα της εκστρατείας 
και  να τους ενθαρρύνετε να 
γράψουν για τα δικαιώµατα 
και άλλων υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων

7. Χωρίστε τους µαθητές σε ζευγάρια και µοιράστε τους τις πληροφορίες σχετικά µε τη Ni Yulan. 
Πείτε στους µαθητές ότι κάθε ζευγάρι χρειάζεται να γράψει ένα σύντοµο λόγο µε σκοπό να 
πείσει έναν άλλον άνθρωπο να γράψει για τα δικαιώµατα της Ni Yulan. 

8. Μετά από 15 λεπτά, µαζέψτε και πάλι την οµάδα και ρωτήστε αν κάποιο από τα ζευγάρια θα 
ήθελε να διαβάσει τι έγραψε στην τάξη.

9. Ολοκληρώστε το µάθηµα ρωτώντας τους µαθητές αν θα πείθονταν από τις παρουσιάσεις των 
συµµαθητών τους.

•  Ποια επιχειρήµατα είναι πιο πειστικά και γιατί;

•  Σκοπεύετε να τα δοκιµάσετε; 

Ενθαρρύνετε τους µαθητές να δοκιµάσουν τους λόγους τους σε όσο περισσότερους 
ανθρώπους γίνεται. Μπορείτε ακόµα να έχετε ένα µικρό διαγωνισµό: ποιος µπορεί να πείσει το 
µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων να γράψει γράµµατα;

10. Προγραµµατίστε ένα επακόλουθο µάθηµα κατά το οποίο οι µαθητές µπορούν να γράψουν 
γράµµατα για να στηρίξουν τη Ni Yulan. Υπενθυµίστε τους ότι η Αµνηστία καλεί ανθρώπους σε 
ολόκληρο τον κόσµο για να γράψουν:

•  Ένα προσωπικό γράµµα αλληλεγγύης στην ίδια τη Ni Yulan, ώστε να γνωρίζει ότι άνθρωποι 
σε όλο τον κόσµο την στηρίζουν στον αγώνα της για δικαιοσύνη. 

•  Ένα γράµµα διαµαρτυρίας στον ∆ιευθυντή του Γραφείου ∆ηµοτικής Ασφάλειας του Πεκίνο. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις διευθύνσεις 
και προτεινόµενο περιεχόµενο παρακάτω.

5. ∆ώστε στους µαθητές µερικές πληροφορίες σχετικά µε την εκστρατεία «Γράψε για τα 
∆ικαιώµατα»(σελίδα 2) και παρουσιάστε τη Ni Yulan ως µια από τις υπερασπίστριες των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που έχει επιλέξει η ∆ιεθνής Αµνηστία για τη φετινή εκστρατεία . 
Πείτε τους ότι η Αµνηστία καλεί ανθρώπους από όλον τον κόσµο  να «υπερασπιστούν τη Ni 
Yulan – όπως και αυτή έχει υπερασπιστεί άλλους ανθρώπους.

6. Χρησιµοποιήστε τις πληροφορίες της σελίδας 3 για να παρουσιάσετε στους µαθητές τις 
ιστορίες ανθρώπων που οι ζωές τους βελτιώθηκαν εξαιτίας της εκστρατείας «Γράψε για τα 
∆ικαιώµατα». Εξηγήστε ότι αυτές οι επιτυχίες είναι κυρίως αποτέλεσµα του πολύ µεγάλου 
αριθµού ανθρώπων που µίλησαν και έγραψαν για τα δικαιώµατα. Πείτε τους:

Αν όλοι οι µαθητές σε αυτήν τη τάξη µπορούν να γράψουν ένα γράµµα και να πείσουν έναν ακόµα µόνο µαθητή 
να γράψει ένα γράµµα , τότε θα συγκεντρωθούν περίπου 50 επιστολές προς τις αρχές της Κίνας. 

Προαιρετικό: 

Μπορείτε επίσης 
να χρησιµοποιήσετε 
το σύντοµο βίντεο σχετικά 
µε τη Ni Yulan στο 
amnesty.org/WriteForRights
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Προαιρετικό: 

Mπορείτε να δείξετε αυτό το 
βίντεο µε µερικές από τις 
επιτυχίες της εκστρατείας



 

 1. Ενθαρρύνετε τους µαθητές να γράψουν στη Ni Yulan εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους, το 
θαυµασµό τους ή οτιδήποτε άλλο νιώθουν. Ζητήστε τους να σκεφτούν τι θα ήθελε να 
ακούσει αυτές τις δύσκολες για αυτήν ώρες. 

Εφόσον η Ni Yulan δεν έχει µόνιµη κατοικία, τα µηνύµατα αλληλεγγύης θα πρέπει 
να  µοιράζονται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε το hashtag #NiYulan

2. Ενθαρρύνετέ τους να γράψουν στον Wang Xiaohong, τον ∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού 
Γραφείου ∆ηµόσιας Ασφάλειας του Πεκίνου στην ακόλουθη διεύθυνση:

No.9 Dongdajie

Qianmen, Dongchengqu

Beijingshi 100740

People’s Republic of China

Μπορείτε να δώσετε στους µαθητές τις ακόλουθες οδηγίες για να τους βοηθήσετε 
µε τις επιστολές τους:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΝΟ:

•  Πείτε του κάτι για τον εαυτό σας.

•  Πείτε του τι σας σοκάρει σχετικά µε την υπόθεση της Ni Yulan.

•  Προτρέψτε τον να σταµατήσει τη παρενόχληση που υφίσταται 
η Ni Yulan και η οικογένειά της και να τους επιτραπεί 
να βρουν ικανοποιητική στέγαση στο Πεκίνο.  

ΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ
ΣΩΣΕ ΜΙΑ ΖΩΗ
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Ο∆ΗΓΙΕΣ: ΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ



Πάστορας Martin Niemoller (1892-1984) 
Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του 
ποιήµατος του  πάστορα Niemoller, αλλά 
όλες εµπεριέχουν την βασική ιδέα της 
ανθρώπινης απάθειας (µπροστά σε 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων), εκτός από την περίπτωση 
που ένα άτοµο επηρεάζεται άµεσα. Το 
άµεσο περιβάλλον όταν γράφτηκε το 
ποίηµα ήταν η µεταχείριση των 
σοσιαλιστών, των συνδικαλιστών, των 
Εβραίων και άλλων από τους Ναζί. 

Ο ίδιος ο πάστορας Niemoller είχε κάπως 
αντιφατικές πεποιθήσεις και υποστήριξε 
ακόµη και την αρχική άνοδο του Χίτλερ 
στην εξουσία. Ωστόσο, αργότερα απέσυρε 
την υποστήριξή του και µετά την αντίθεσή 
του στο καθεστώς, έζησε από το 1937 
έως το 1945 σε διαφορετικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης.

«ΠΡΩΤΑ ΗΡΘΑΝ..»

Όταν οι Ναζί πήραν τους κοµµουνιστές,
εσιώπησα,
δεν ήµουν δα κοµµουνιστής

Όταν έκλεισαν µέσα τους σοσιαλδηµοκράτες,          
εσιώπησα,          
δεν ήµουν δα σοσιαλδηµοκράτης

Όταν πήραν τους συνδικαλιστές,     
εσιώπησα,     
δεν ήµουν δα συνδικαλιστής       

 Όταν πήραν τους Εβραίους,        
εσιώπησα,        
δεν ήµουν δα Εβραίος        

Όταν πήραν εµένα,      
δεν υπήρχε κανείς πλέον      
που να µπορούσε να διαµαρτυρηθεί     
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ΓΕΝΙΚH ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
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Κατά την προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, 
ολόκληρα τµήµατα της πόλης ισοπεδώθηκαν ώστε να δηµιουργηθούν για νέες 
κατασκευές. Η Ni Yulan ήταν δικηγόρος και προσέφερε νοµικές συµβουλές και 
υποστήριξη σε πολλούς κατοίκους που είχαν χάσει τα σπίτια τους. Επιπρόσθετα, 
είδε και το δικό της σπίτι να κατεδαφίζεται από τις Κινεζικές αρχές λίγο πριν 
τους Αγώνες.

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ni Yulan υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
κυρίως υπερασπιζόµενη άλλους ενάντια σε εξώσεις. Αλλά αυτή και η οικογένεια 
της έχουν πληρώσει ένα βαρύ τίµηµα. Για σχεδόν 20 χρόνια, η Ni Yulan 
βρίσκεται υπό παρακολούθηση, παρενόχληση και περιορισµό της κίνησής της 
από τις κινεζικές αρχές, έχει εκδιωχθεί από το σπίτι της τουλάχιστον επτά 
φορές, έχει εκτίσει ποινή πεντέµισι χρόνων στη φυλακή και, ως αποτέλεσµα των 
βασανιστηρίων που υποβλήθηκε ενώ βρισκόταν σε κράτηση, χρησιµοποιεί τώρα 
µια αναπηρική καρέκλα. 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΩΣΗ
Τον Απρίλιο του 2017, οµάδες αγνώστων εισέβαλαν στο διαµέρισµα της Ni 
Yulan σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις. Αρχικά έσπασαν όλους τους σωλήνες 
νερού και έκοψαν το ρεύµα και τη σύνδεση στο ίντερνετ, µετά αφαίρεσαν τα 
παράθυρα και τις πόρτες του διαµερίσµατός της και στην τρίτη επίσκεψη, έσυραν 
τη Ni Yulan, τον άντρα της και την κόρη της έξω από το διαµέρισµα και µε την 
βία τους έβαλαν µέσα σε δύο φορτηγάκια. Περιφέρανε την οικογένεια µέσα στην 
πόλη για ώρες και τελικά τους παράτησαν µακριά από το διαµέρισµά τους γύρω 
στη 1π.µ.

Όταν επέστρεψαν στο σπίτι τους, ανακάλυψαν ότι η κλειδαριά της κύριας πόρτας 
είχε αλλαχθεί. Από τότε, η Ni Yulan  και ο άντρας της έχουν αναγκαστεί να 
κατασκηνώνουν, να µετακινούνται από µέρος σε µέρος και να βασίζονται σε 
υποστηρικτές για την παροχή τροφίµων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. 

NI YULAN
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ΑΜΝΗΣΤΙΑ

KAΡΤΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

“∆εν θα υποκύψουµε σε 
αυτήν την πίεση γιατί 
αλλιώς δεν θα επιβιώσουµε 
σε αυτόν τον κόσµο εάν δεν 
υπερασπιστούµε τα 
δικαιώµατά µας. Όταν 
αντιµετωπίζουµε βία (από το 
κράτος), πρέπει να 
εξαντλήσουµε όλα τα νοµικά 
µέσα για να αγωνιστούµε 
για τα δικαιώµατα µας”
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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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