
Ανθρώπινα δικαιώματα και 

Ευρώπη  
 

 

Σαξαθίδεο Φξήζηνο, 1ν ΓΕΛ  



Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

• Σύκθσλα κε ηνλ ΟΗΕ, αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
είλαη ηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη ν θαζέλαο καο από 
ηε γέλεζή ηνπ. Τα δηθαηώκαηα απηά είλαη 
θαηαγεγξακκέλα ζηελ Οηθνπκεληθή Δηαθήξπμε 
Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ. 

•  Τε Δηαθήξπμε έρνπλ ππνγξάςεη όιεο νη ρώξεο 
ηνπ θόζκνπ.  



Ποια είναι τα ανθρώπινα 

δικαιώματα; 

Υπάξρνπλ 30 δηθαηώκαηα 
ζύκθσλα κε ηε Δηαθήξπμε. 
Τα πην γλσζηά θαη πην 
ζπδεηήζηκα αθνξνύλ ηελ 
ειεπζεξία ζθέςεο, 
έθθξαζεο, ην δηθαίσκα ζε 
δίθαηα δίθε θαη ηελ ηζόηεηα 
κεηαμύ αλδξώλ θαη 
γπλαηθώλ. Η Δηαθήξπμε 
ππνγξάθζεθε ην 1948 θαη 
δελ έρεη αιιάμεη νύηε κία 
θνξά. 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=Stjg0-ZcNEY  
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Τι γίνεται σήμερα με τα 

δικαιώματα; 

 - Αλ θαη όιεο νη ρώξεο έρνπλ ζπκθσλήζεη 
λα ζέβνληαη ηα δηθαηώκαηα, απηό δε 
ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 
-  Σε πνιιέο ρώξεο ζε όιεο ηηο επείξνπο ηα 
δηθαηώκαηα δελ ππάξρνπλ νύηε σο 
αθεξεκέλε έλλνηα. Φαξαθηεξηζηηθό 
παξάδεηγκα απνηειεί ε Σανπδηθή Αξαβία 
όπνπ δελ επηηξέπεηαη θαλ ζηηο γπλαίθεο λα 
έρνπλ δίπισκα νδήγεζεο.  
-  Όκσο, αο κε γειηόκαζηε. Καη ζηελ 
Επξώπε ππάξρνπλ ρώξεο πνπ δε ζέβνληαη 
ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Η Οπγγαξία 
είλαη κία από απηέο θαη ην εμνξγηζηηθόηεξν; 
Είλαη κέινο ηεο Ε.Ε. πνπ ζέηεη σο βαζηθή 
πξνϋπόζεζε έληαμεο κηαο ρώξαο ηνλ 
ζεβαζκό ζε απηά! 
 - Γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθέο παξαβηάζεηο 
δηθαησκάησλ από ηελ νπγγξηθή θπβέξλεζε: 
ην λα είλαη άζηεγνο θαλείο ζεσξείηαη 
πνηληθό αδίθεκα θαη ηηκσξείηαη κε 2 ρξόληα 
θπιάθηζε, ελώ ην λα αζθεί θξηηηθή ζηελ 
θπβέξλεζε ζεσξείηαη επηθίλδπλν, αθνύ 
ηόηε θηλδπλεύεη λα ζπιιεθζεί θαη λα 
βαζαληζηεί από ηελ Αζηπλνκία. Καη όια 
απηά κε ηελ αλνρή ηεο Ε.Ε.! 
 



Ανάγκη για αγώνα προάσπισης των 

δικαιωμάτων 
 Έπεηηα από ηόζνπο αγώλεο γηα ηελ θαζηέξσζε 

θαη πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαηάθσξε 

παξαβίαζή ηνπο ηόζν ζε ππαλάπηπθηεο όζν θαη 
ζε πνιηηηζκέλεο ρώξεο. Απηό πνπ απνκέλεη λα 

αλαινγηζηνύκε είλαη αλ ζα ζπλερίζνπκε κε ηελ 
αλνρή ηεο θαηάζηαζεο ή αλ ν θαζέλαο από καο 
ζα πξνβεί ζε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δξάζε γηα 

ηελ πεξηθξνύξεζή ηνπο.  


