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Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύτιμα για τον 
άνθρωπο, μιας και αποτελούν τις εξουσίες εκείνες 
που του αναγνωρίζει το δίκαιο, με σκοπό την 
κατοχύρωση των έννομων συμφερόντων του. Παρόλα 
αυτά, το σημαντικότερο και οικουμενικό δικαίωμα, 
εκείνο της ζωής, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή 
διαβίωση και τα πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα 
παραβιάζονται συνεχώς. Το φαινόμενο αυτό δεν 
περιορίζεται μόνο στις «αναπτυσσόμενες» και 
εμπόλεμες περιοχές αλλά μαστίζει και τις 
«ανεπτυγμένες» χώρες. 



 Εμπόλεμος: Αυτός που έχει εμπλακεί σε 
πόλεμο, που βρίσκεται σε πολεμική 
σύγκρουση. 

 Εμπόλεμες ζώνες σήμερα: 
 Παλαιστίνη - Ισραήλ 
 Ουκρανία 
 Συρία 
 Αφγανιστάν 
 Λιβύη 
 Ιράκ 

 



 Στο Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος, οι Παλαιστίνιοι δεν 
προστατεύονται από το νόμο καθώς οι ισραηλινές αρχές 
αγνοούν όλες τις Διεθνείς Συνθήκες, το Διεθνές Δίκαιο. 

 Μεταξύ άλλων παρατηρούνται και οι εξής παραβιάσεις: 

 Αυθαίρετες κατεδαφίσεις σπιτιών για τη δημιουργία 
εποικισμών των ισραηλινών. 

  Αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις χωρίς επαρκή νομική 
εκπροσώπηση . 

Περιορισμοί στην κίνηση. 

 Συνεχής βομβαρδισμός σπιτιών και νοσοκομείων. 

Παράνομη εκδίωξη μεταναστών που αναζητούν άσυλο. 

 

 

 



 Η πολιτοφυλακή και οι αυτονομιστικές δυνάμεις, με την 
συμμετοχή της Ρωσίας, διαπράττουν βάναυσα εγκλήματα 
πολέμου.  

 5.οοο κάτοικοι βιώνουν την καταπάτηση των βασικών τους 
δικαιωμάτων, 3.660 νεκροί, 8.756 τραυματίες. (Ο.Η.Ε.) 

 Εγκατάλειψη κατοικιών, αδυναμία πρόσβασης σε πόσιμο νερό 
και σε υπηρεσίες υγείας, σεξουαλική βία, μαρτύρια, «ψεύτικες» 
δίκες. 

 Ομάδες εθελοντών τρομοκρατούν, απάγουν και σκοτώνουν 
άμαχο πληθυσμό. 

 



 Φιλοκυβερνητικές πολιτοφυλακές επιτίθενται σε 
πυκνοκατοικημένες περιοχές και χρησιμοποιούν θανατηφόρα 
όπλα. 

 Η επίθεση με χημικά όπλα στην Συρία το 2013 θεωρήθηκε ως η 
σημαντικότερη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
παγκοσμίως. 

 Βασανιστήρια και εξαφανίσεις πολλών δημοσιογράφων, 
εθελοντών, γιατρών και δικηγόρων. 
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 Οικογένειες χιλιάδων Αφγανών αμάχων 
σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις των Η.Π.Α. για την 
«καταπολέμηση της τρομοκρατίας».  

 



 Πολιτικές δολοφονίες, 
εκτοπίσεις, αυθαίρετες 
κρατήσεις, απάνθρωπα 
βασανιστήρια και 
παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των 
κρατουμένων. 

 

 

• Εμπορία ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων. 
• Επιθέσεις εναντίον των υπερασπιστών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων. 
• «Πάγωμα» των μέσων ενημέρωσης. 



 Εκτοπισμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου Ιρακινών. 
(Ο.Η.Ε.) 

 Απαγωγές, μαζικές εκτελέσεις και διώξεις κατά των εθνικών 
και θρησκευτικών μειονοτήτων. 

 Καταχρήσεις από την πολιτοφυλακή και τις δυνάμεις 
ασφαλείας εις βάρος των αμάχων.  

  Κάθε μορφή σεξουαλικής και σωματικής βίας.  



 Την παραβίαση των δικαιωμάτων στις 
ανεπτυγμένες χώρες δεν μπορεί να την αντιληφθεί 
κανείς άμεσα, γιατί επιφανειακά, φαίνεται πως όλα 
λειτουργούν ορθά και οι πολίτες ζουν αξιοπρεπώς. 

 Σημαντικότερες παραβιάσεις δικαιωμάτων: 

Δικαιώματα του παιδιού 

Δικαιώματα των προσφύγων 

Δικαιώματα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

Δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου 

Δικαίωμα στη ζωή 



Παιδιά => ευάλωτα. 

 Για εκατομμύρια παιδιά, αυτή τη χρονιά δεν 
χτύπησε το κουδούνι του σχολείου, καθώς δεν 
πηγαίνουν σχολείο αλλά εργάζονται. 

 Εκατοντάδες χιλιάδες μικρά παιδιά πέφτουν 
θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 

Χιλιάδες είναι και τα παιδιά-θύματα που 
χρησιμοποιούνται είτε ως πειραματόζωα είτε 
για εμπορία οργάνων. 
 

 



 40 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 15 ετών πάσχουν από 
κακοποίηση και παραμέληση. (UNICEF, 2008). 

 Περισσότερα από 300.000 παιδιά κάτω των 18 ετών 
σήμερα πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης σε 
περισσότερες από τριάντα ένοπλες συρράξεις σε όλο 
τον κόσμο (παιδιά - στρατιώτες). 

 

 



 Πρόσφυγες που αναζητούν άσυλο εκδιώκονται ή 
κρατούνται υποχρεωτικά σε ειδικές εγκαταστάσεις. 

 
 

 

 

 
Δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου 

 Από διάφορες κυβερνήσεις ασκείται έλεγχος ακόμη 
και στου διαδικτυακούς ιστοτόπους. 

   Κίνα: Φυλάκιση όσων ασκούν κριτική στο καθεστώς. 



 Σε πολλές χώρες ισχύουν 
βάναυσες πρακτικές όπως τα 
βασανιστήρια και η θανατική 
ποινή. 

 

 Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα 
έχει τον υψηλότερο αριθμό 
εκτελέσεων από κάθε άλλη 
χώρα (Διεθνής Αμνηστία). 

 



 Μέχρι στιγμής το 2015, περίπου 31.500 άνθρωποι είναι 
γνωστό ότι διέσχισαν τη Μεσόγειο προς την Ιταλία και 
την Ελλάδα – την πρώτη και τη δεύτερη μεγαλύτερη 
χώρα άφιξης αντιστοίχως. 

  Σύμφωνα με την ιταλική ακτοφυλακή, από τις 10 
Απριλίου, πάνω από 8.500 άτομα έχουν διασωθεί από 
αρκετές δεκάδες βάρκες και φουσκωτά σκάφη. 

 Η Ελλάδα πρόσφατα καταδικάστηκε από το 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση 
του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια, σε 
περίπτωση Αλβανού υπηκόου. 
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