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ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΓΡΑΦΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ζ εθζηξαηεία «Γξάςηε γηα Γηθαηώκαηα» ηεο 
Γηεζλνύο Ακλεζηίαο πξαγκαηνπνηείηαη εηεζί-
σο γύξσ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ, ε νπνία είλαη ε 
Παγθόζκηα Ζκέξα ησλ Αλζξώπηλσλ Γηθαησ-
κάησλ (γηα ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο Οη-
θνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξώπηλσλ Γη-
θαησκάησλ ην 1948). Σν «Write for Rights» 
έρεη σο ζηόρν λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε δσή 
αλζξώπσλ ή θνηλνηήησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ή 
θηλδπλεύνπλ από παξαβηάζεηο ησλ αλζξώπη-
λσλ δηθαησκάησλ. Μεηαμύ ησλ πνιιώλ δξά-
ζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ηνπ «Write 
for Rights», ε Γηεζλήο Ακλεζηία, παξνπζηάδεη 
αηνκηθέο ππνζέζεηο θαζώο θαη ηνπο/ ηηο 
ππεύζπλνπο/εο ιήςεο απνθάζεσλ νη νπνίνη/
εο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε, 
πξνβάιεη ηηο πεξηπηώζεηο απηέο κε ηε δηνξγά-
λσζε δηακαξηπξηώλ θαη δεκόζησλ ελεξγεηώλ 
ώζηε λα ζηξέςεη ηε δηεζλή πξνζνρή κέζσ ηεο 
πξνβνιήο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηνπ 
δηαδηθηύνπ. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο εθζηξαηεί-
αο «Write for Rights» απνηειείηαη από έλαλ 
καξαζώλην γξαπηώλ επηζηνιώλ θαη πεξηιακ-
βάλεη εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο ζε όιν ηνλ θό-
ζκν. Ωο απνηέιεζκα ηεο δηεζλνύο έθθιεζεο 
γηα δξάζε, νη δεκόζηνη ιεηηνπξγνί θαη νη ππεύ-
ζπλνη, βνκβαξδίδνληαη κε επηζηνιέο.  

Σα ζύκαηα βαζαληζηεξίσλ, νη θξαηνύκελνη ζπ-
λεηδήζεσο θαη νη άλζξσπνη πνπ αληηκεησπί-
δνπλ ηε ζαλαηηθή πνηλή ή άιιεο παξαβηάζεηο 
ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ιακβάλνπλ κε-
λύκαηα αιιειεγγύεο από ρηιηάδεο αλζξώπνπο 
ζε απνκαθξπζκέλεο γσληέο ηνπ πιαλήηε. 
Όζνη/εο ππνθέξνπλ από ηηο παξαβηάζεηο γλσ-
ξίδνπλ όηη νη ππνζέζεηο ηνπο θνηλνπνηνύληαη 
ζην επξύ θνηλό. Ξέξνπλ όηη δελ έρνπλ μεραζηεί. 
Σα απνηειέζκαηα παξόκνησλ εθζηξαηεηώλ ηα 
πξνεγνύκελα ρξόληα ήηαλ εληππσζηαθά. Σα 
άηνκα πνπ επεξεάδνληαη από ηηο παξαβηάζεηο 
αλαθέξνπλ ηε δηαθνξά πνπ θέξλνπλ απηά ηα 
γξάκκαηα, εθθξάδνπλ ηελ επγλσκνζύλε ηνπο 
ζε όζνπο/εο έρνπλ γξάςεη θαη πεξηγξάθνπλ 
ζπρλά ηε δύλακε πνπ αληινύλ γλσξίδνληαο όηη 
ηόζνη πνιινί άλζξσπνη αλεζπρνύλ γηα ηελ πε-
ξίπησζή ηνπο. Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη αι-
ιαγή αθόκα θαη ζηε ζηάζε ησλ αμησκαηνύρσλ 
απέλαληη ζε απηά ηα άηνκα: νη θαηεγνξίεο κεη-
ώλνληαη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο γίλεηαη θαιύηεξε 
ελώ πνιιέο θνξέο εηζάγνληαη λένη λόκνη θαη 
ηξνπνπνηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζε-
σλ.  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΠΡΗΝ ΞΔΚΗΝΖΔΣΔ 
Απηή ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πνηθίια πιαίζηα, όπσο κηα 
ζρνιηθή ηάμε, κηα νκάδα, κηα νηθνγέλεηα, κηα νκάδα αθηηβηζηώλ, ζην δηαδίθηπν ή εθηόο ζύλδεζεο. Ωο δηακεζνιαβεηήο/ξηα, κπνξεί-
ηε λα πξνζαξκόζεηε ηε δξαζηεξηόηεηα ώζηε λα ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηηο αλάγθεο θαη ζην πιαίζην ηεο νκάδαο κε ηελ νπνία εξγάδε-
ζηε. Γηα παξάδεηγκα, ίζσο ζειήζεηε λα εμεηάζεηε πνηεο γλώζεηο έρεη ήδε ε νκάδα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνύληαη, ην κέ-
γεζνο ηεο νκάδαο ζαο θαη πώο λα νξγαλώζεηε θαιύηεξα ηε δξαζηεξηόηεηα γηα λα επηηξέςεηε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή, ην θπζηθό 
πεξηβάιινλ ηεο δξαζηεξηόηεηάο ζαο θαη ηπρόλ πεξηνξηζκνύο. Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα 
κηα ππόζεζε, ζπδεηήζηε καδί ηνπο εάλ είλαη αζθαιέο λα ην θάλνπλ - γηαηί ή γηαηί όρη; Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο βαζίδνληαη ζε ζπκ-
κεηνρηθέο κεζόδνπο κάζεζεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο/ξηεο δελ εηζάγνληαη απιώο ζε πιεξνθνξίεο, δηεξεπλνύλ, ζπδεηνύλ, αλαιύ-
νπλ θαη ακθηζβεηνύλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνζέζεηο. 
 
Απηή ε κεζνδνινγία είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνπο επξύηεξνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο, επεηδή νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα:  
 

 αλαπηύμνπλ βαζηθέο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο 

 έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηακνξθώζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, λα ζέζνπλ εξσηήκαηα θαη λα απνθηήζνπλ κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε 
ησλ ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

 πάξνπλ ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο θαη λα ζπδεηήζνπλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο.  

 έρνπλ ηνλ απαηηνύκελν ρώξν γηα λα εκπιαθνύλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα αλαπηύμνπλ ηε δηθή ηνπο ζηάζε. 
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Δπηηπρεκέλεο Πξνζπάζεηεο ηνπ Μαξαζώληνπ Γξακκάησλ 2019 

Πσο έλα γξάκκα αιιάδεη δσέο 

Μείσζε πνηλήο  
θπιάθηζεο ζην Ηξάλ 

Σν 2019, ε Yasaman Aryani θαηαδηθάζηεθε ζε 16 ρξόληα 
θπιάθηζεο ζην Ηξάλ επεηδή κνίξαδε ινπινύδηα ζε επηβάηεο 
ρσξίο καληίια. 
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020, ε πνηλή ηεο  
κεηώζεθε ζεκαληηθά, ράξε ελ κέξεη ζηα  
πεξηζζόηεξα από 1,2 εθαηνκκύξηα κελύκαηα πνπ γξάθηε-
θαλ παγθνζκίσο γηα ηελ  
ειεπζεξία ηεο. Γελ ζα ζηακαηήζνπκε κέρξη λα ειεπζεξσ-
ζεί. 

«Δλώλνπκε ηα ρέξηα καο 
γύξσ από ηνλ θόζκν γηα 
λα θαηαπνιεκήζνπκε ηελ 
αδηθία». 
Crystal Swath, Grassy 
Narrows 

Γηα δεθαεηίεο, ε θνηλόηεηα απηόρζνλσλ Grassy  
έρεη ππνζηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δειεηεξίαζεο από πδξάξγπξν ζε κηα από ηηο ρεηξόηεξεο 
πγεηνλνκηθέο θξίζεηο ηνπ Καλαδά. Ζ λενιαία ηνπ Grassy 
Narrows 
επεξεάζηεθε ηδηαίηεξα θαη βξέζεθε ζηελ πξώηε γξακκή 
ηνπ αγώλα γηα έλα πγηέο κέιινλ γηα ηελ θνηλόηεηά ηνπο. 
Μεηά από τρόληα αλαβοιής, κηα ζσκθωλία 19,5 εθαηοκκσρί-
ωλ δοιαρίωλ (CDN) 
 σπογράθεθε γηα ηελ θαηαζθεσή κολάδας θροληίδας 
ζηης 2 Απρηιίοσ 2020 - κηα λίθε γηα ηοσς αλζρώποσς 
ηοσ Grassy Narrows. 

Μνλάδα πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ζηελ 
πεξηνρή Grassy Narrows ηνπ Καλαδά 

Απόζπξζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζην 
Νόηην νπδάλ 

Ο Magai Matiop Ngong ήηαλ κόιηο 15 εηώλ όηαλ 
θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην. Ωζηόζν, ράξε ζηελ εθπιεθηηθή 
ππνζηήξημε αλζξώπσλ όπσο εζείο, ε ζαλαηηθή πνηλή ηνπ  
αθπξώζεθε ηνλ Ηνύιην ηνπ 2020. Άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν 
αλέιαβαλ ηνλ απίζηεπην αξηζκό ησλ 765.000 ελεξγεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέ-
λσλ γξακκάησλ θαη tweets, δεηώληαο λα ραξηζηεί ζηνλ Magai ε δσή ηνπ - 
θαη ιεηηνύξγεζε. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ 
 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη νη βαζηθέο ειεπζεξίεο θαη 
αξρέο πνπ αλήθνπλ ζε όινπο/εο καο. Βαζίδνληαη ζηελ αξρή 
ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ηζόηεηαο θαη ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ 
- ανεξαπτήτωρ ηλικίαρ, εθνότηταρ, φύλος, φςλήρ, πεποιθή-
ζεσλ θαη πξνζσπηθώλ πξνζαλαηνιηζκώλ. Σα δηθαηώκαηά 
καο ππάξρνπλ γηα λα δηαζθαιίδνπλ όηη καο θέξνληαη θαη θε-
ξόκαζηε ηζόηηκα, ελώ καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπκε 
ηηο δηθέο καο επηινγέο ζηε δσή. Σα ζεκειηώδε αλζξώπηλα 
δηθαηώκαηα είλαη θαζνιηθά –αλήθνπλ ζε όινπο/εο καο, ζε 
θάζε άηνκν ζηνλ πιαλήηε. Δίλαη αλαθαίξεηα- θαλείο/κία δελ 
κπνξεί λα καο ηα πάξεη. Σέινο είλαη αδηαίξεηα θαη αλεμάξηε-
ηα -είλαη όια εμίζνπ ζεκαληηθά θαη αιιειέλδεηα κεηαμύ ηνπο. 
Από ηε ζθιεξόηεηα ηνπ Β’ Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ, πξνέθπςε 
ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, 
ε νπνία παξέρεη έλα ζηηβαξό θαη αθέξαην πιαίζην γηα ηηο ε-
ζληθέο, επεηξσηηθέο θαη δηεζλείο λνκνζεζίεο ώζηε λα πξνσ-
ζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πνηόηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνύ ηεο 
αλζξώπηλεο ύπαξμεο. Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα απνηε-
ινύλ απαξάβαηνπο λόκνπο γηα ηηο θπβεξλήζεηο. Οη θπβεξλή-
ζεηο θαη νη πνιηηηθνί/θξαηηθνί αμησκαηνύρνη νθείινπλ ηα ζέ-
βνληαη, λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα εθπιεξώλνπλ ηα δηθαηώκαηα 
όισλ όζσλ ππάγνληαη ζην πιαίζην ηεο επζύλεο ηνπο αιιά 
θαη δηεζλώο. Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δελ είλαη αληηθείκελα 
πνιπηειείαο ηα νπνία παξέρνληαη κόλν όηαλ νη ζπλζήθεο ην 
επηηξέπνπλ!  

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

Ζ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ  
ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ (ΟΓΓΑ) θαηαξ-
ηίζηεθε από ηα λενζύζηαηα Ζλσκέλα Έζλε ακέζσο κεηά ηνλ Β’ Παγθόζκην 
Πόιεκν. Από ην 1948, έρεη δηακνξθώζεη ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ δηεζλνύο ζπ-
ζηήκαηνο αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ. Κάζε ρώξα ζηνλ θόζκν έρεη ζπκθσ-
λήζεη όηη δεζκεύεηαη από ηηο γεληθέο αξρέο πνπ εθθξάδνληαη ζηα 30 άξζξα 
ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ. Ζ ΟΟΓΑ είλαη, όπσο ππνδειώλεη ην όλνκά ηεο, 
κηα δήισζε. Δίλαη κηα δήισζε πξνζέζεσλ από θάζε θπβέξλεζε ζε όιν ηνλ 
θόζκν όηη ζα ηεξήζνπλ νξηζκέλα πξόηππα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θάζε αηό-
κνπ ζηνλ θόζκν.  
 
Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα απνηεινύλ ηκήκα ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ: από ηελ 
πηνζέηεζε ηεο ΟΓΓΑ, έρνπλ εθπνλεζεί πνιπάξηζκνη άιινη δεζκεπηηθνί λόκνη 
θαη ζπκθσλίεο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο. Δίλαη απηνί νη λόκνη θαη νη ζπκθσλίεο 
πνπ παξέρνπλ ηε βάζε ζε νξγαλώζεηο όπσο ε Γηεζλήο Ακλεζηία λα πηέ-
ζνπλ ηηο θπβεξλήζεηο λα απνθύγνπλ ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο όπσο 
απηέο πνπ βίσζαλ νη άλζξσπνη πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζηηο ππνζέ-
ζεηο ηνπ Μαξαζώληνπ Γξακκάησλ.  
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΣΑ  
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

ΑΚΟΛΟΤΘΖΣΔ ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 
ΣΟΝ COVID-19 
Φξνληίζηε λα ζπκκνξθώλεζηε κε ηηο ζπκ-
βνπιέο γηα ηε δεκόζηα πγεία ζηελ πεξηνρή 
ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο Covid-
19 θαη λα δηεμάγεηε ηε δξαζηεξηόηεηά ζαο 
δηαζθαιίδνληαο ηελ δηθή ζαο πγεία θαη ησλ 
γύξσ ζαο.  

Δάλ θάλεηε ηε δξαζηεξηόηεηα ζην δηαδίθηπν:  
 

 Δπηιέμηε κηα πιαηθόξκα πνπ πξνάγεη 
ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 
ελώ είζηε αζθαιείο.  

 

 Πξνζαξκόζηε ηε δξαζηεξηόηεηα γηα λα 
επηηξέςεηε ζρεηηθνύο πξνβιεκαηη-
ζκνύο θαη ελεκεξώζεηο (ζε κηθξέο 
νκάδεο)  

 

 Παξέρεηε ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο γηα λα επηηξέςε-
ηε κηα αθώιπηε ζπκκεηνρή  

Βαζηθέο έλλνηεο  
 Γπλαίθεο ππεξαζπίζηξηεο ησλ αλζξσ-

πίλσλ δηθαησκάησλ  

 Γηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία  

 Γηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε  

 Διεπζεξία έθθξαζεο  

 Γηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ 

  

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο εκπλένληαη ώζηε 
λα αλαιάβνπλ δξάζε ππέξ ηνπ αγώλα ηεο 
Nassima al-Sada γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ 
γπλαηθώλ αθνύ θαηαλνήζνπλ ηηο παξαβηά-
ζεηο ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ηηο 
νπνίεο έρεη ππνζηεί.  

Απαηηνύκελνο ρξόλνο  
60 ιεπηά 

Ζιηθία: 14+ 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα 

  
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο καζαίλνπλ γηα ην 
ζύζηεκα αλδξηθήο θεδεκνλίαο ζηε ανπδη-
θή Αξαβία θαη ηελ θαηάζηαζε ζρεηηθά κε 
ηελ ηζόηεηα ησλ γπλαηθώλ.  
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αλαγλσξίδνπλ ηηο 
παξαβηάζεηο ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκά-
ησλ, ηηο νπνίεο ππέζηε ε Nassima al-Sada, 
γπλαίθα ππεξαζπίζηξηα ησλ αλζξώπηλσλ 
δηθαησκάησλ ζηε ανπδηθή Αξαβία.  
Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο καζαίλνπλ ζρεηηθά 
κε ηελ εθζηξαηεία «Γξάςε γηα ηα Γηθαηώκα-
ηα» ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο θαη εηνηκάδν-
ληαη λα γξάςνπλ κηα επηζηνιή πξνο ππν-
ζηήξημε ζε κία από ηηο πεξηπηώζεηο. 
 

Πξνεηνηκαζία θαη πόξνη 
 
Αληίγξαθα ησλ θαξηώλ γηα πεξίπησζεο γηα 
ηε Nassima γηα όινπο/εο ηνπο/ηηο 
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηε ζειίδα 11.  
Αληίγξαθα ηεο πεξίιεςεο ΟΓΓΑ ζειίδα 5.  
Αληίγξαθα ηνπ θαηαιόγνπ παξαβηάζεσλ 
ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ζηελ πεξί-
πησζε ηεο Nassima al-Sada ζειίδα 10  
ηπιό / κνιύβηα / καξθαδόξνο ππνγξάκκη-
ζεο θαη ραξηί γηα ζρέδην θαη γξαθή 

Τπό ην θσο ηνπ Covid-19 θαη ησλ δηαθόξσλ ςεθηαθώλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο ηα ζρνιεία θαη 
άιιεο νκάδεο πξέπεη ηώξα λα ελώλνληαη γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο θαλνληθέο ηνπο δξαζηεξηόηε-
ηεο, ε Γηεζλήο Ακλεζηία αλαπηύζζεη πξόζζεην πιηθό γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ πινπνίεζε απηώλ 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Γηαδίθηπν. Διέγμηε ηελ ηζηνζειίδα Write for Rights  
www.amnesty.org/writeforrights 

1. Ζ ΑΠΟΦΑΖ ΜΟΤ - Ζ ΕΧΖ ΜΟΤ  
 
Καισζνξίζηε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θαη δεηήζηε από λα ζρεδηάζνπλ έλα ινπινύδη κε πέ-
ληε ή έμη κεγάια πέηαια ζε έλα θνκκάηη ραξηί. Εεηήζηε λα γξάςνπλ ζε θάζε πέηαιν θάηη γηα ην 
νπνίν ληώζνπλ όηη είλαη ζεκαληηθό λα απνθαζίδνπλ κόλνη ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ηη θνξνύλ, ηη 
ζπνπδάδνπλ, πνηα κνπζηθή αθνύλε, κε πνηνλ είλαη θίινη, πνηα ρόκπη ή αζιήκαηα ζέινπλ λα εμα-
ζθήζνπλ, πώο μνδεύνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο, πώο πεξλνύλ ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο, κε πνηνπο/εο 
θάλνπλ παξέα, ηη δηάβαζαλ, κεηαμύ άιισλ πξαγκάησλ.  

 
 
Μόιηο όινη/εο νινθιεξώζνπλ ην ινπινύδη ηνπο, δεηήζηε από λα δηαβάζνπλ ηα πξάγκαηα πνπ 
έγξαςαλ θαη λα ηα γξάςνπλ ζε έλαλ πίλαθα ή ραξηόλη, νξαηό ζε όινπο/εο. Πξνζζέζηε λέα ζηνηρεί-
α ζηε ιίζηα.  

Κνηηάδνληαο ηε ιίζηα, ξσηήζηε:  
 

 Πώο ληώζεηο όηαλ δελ κπνξείο λα απνθαζίζεηο θάηη κόλνο/ε ζνπ; 

 Πώο ζα ληώζαηε εάλ θάπνηνο/α άιινο/ε είρε ηελ επζύλε λα εγθξίλεη ή όρη, ηηο απνθά-
ζεηο πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθέο γηα εζάο;  

 Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ θνηλόηεηα ή ηε ρώξα ζαο γηα ην ηη κπνξνύλ λα απνθαζίζνπλ 
άηνκα δηαθνξεηηθώλ θύισλ; Γηαηί ή γηαηί όρη; 

 
Εεηήζηε ηνπο λα κνηξαζηνύλ ηηο απαληήζεηο κε ηελ νκάδα. 

http://www.amnesty.org/writeforrights
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2. ΤΣΖΜΑ ΑΝΓΡΗΚΖ ΚΖΓΔΜΟΝΗΑ  

Δμεγήζηε όηη γηα κηα γπλαίθα ζηε ανπδηθή Αξαβία, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηεο, νη απαληήζεηο ζηηο πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη δηα-
θνξεηηθέο. Σν ζύζηεκα αλδξηθήο θεδεκνλίαο εθεί απαηηεί από όιεο ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ λόκηκα έλαλ άλδξα θεδεκόλα (πνπ κπνξεί λα είλαη παηέξαο, 
ζύδπγνο, αδειθόο ή γηνο) γηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη λα δίλνπλ άδεηα γηα δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο όπνπ 
κηα γπλαίθα είλαη ρήξα, ν άλδξαο θεδεκόλαο ηεο κπνξεί λα είλαη ν γηνο ηεο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, ν νπνίνο έρεη ηελ εμνπζία λα ιακβάλεη απνθάζεηο 
γηα ινγαξηαζκό ηεο κεηέξαο ηνπ.  

Μνηξαζηείηε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλδξηθή θεδεκνλία ζηε ανπδηθή Αξαβία ζηε ζειίδα 9.  

Εεηήζηε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζθεθηνύλ ηα εμήο:  

 Πνηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ελδέρεηαη λα δηαηξέρνπλ θίλδπλν ζην ζύζηεκα αλδξηθήο θεδεκνλίαο;  

 Γηαηί πηζηεύεηε όηη ε αλδξηθή θεδεκνλία ππάξρεη ζηε ανπδηθή Αξαβία θαη ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα εμαζθαιηζηνύλ ίζα δηθαηώκαηα 
γηα ηηο γπλαίθεο;  

 
Μεηά από ιίγα ιεπηά, ζπιιέμηε κεξηθέο από ηηο απαληήζεηο από ηελ νκάδα. Μεξηθά από ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν βάζεη 
ελόο ζπζηήκαηνο αλδξηθήο θεδεκνλίαο πεξηιακβάλνπλ ηα δηθαηώκαηα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ζθέςεο, ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, ηελ 
ειεύζεξε θπθινθνξία. 
 
 
Εάλ δελ έτεηε ζσδεηήζεη προεγοσκέλως ηα αλζρώπηλα δηθαηώκαηα κε ηοσς ζσκκεηέτοληες/οσζες, τρεζηκοποηήζηε ηης πιεροθορίες ποσ ζας δίλοληαη 
γηα ηα αλζρώπηλα δηθαηώκαηα θαη ζσζηήζηε ηελ ΟΔΔΑ, τρεζηκοποηώληας ηης πιεροθορίες ζηελ αρτή ασηής ηες δραζηερηόηεηας ζειίδα 5. 

3. NASSIMA’S STORY – 20 ΛΔΠΣΑ 

Δλεκεξώζηε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο όηη νη γπλαίθεο ππεξαζπίζηξηεο ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ αγσλίδνληαη γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαη-
θώλ θαη ηνπνζεηνύληαη ελάληηα ζην ζύζηεκα αλδξηθήο θεδεκνλίαο ζηε ανπδηθή Αξαβία εδώ θαη ρξόληα.  

Γηαλείκεηε ηελ θάξηα ππόζεζεο ηεο Nassima al-Sada θαη έλα αληίγξαθν ηεο πεξίιεςεο ηεο ΟΓΓΑ εάλ δελ ην έρεηε κνηξάζεη λσξίηεξα.  

Υσξίζηε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζε κηθξέο νκάδεο, δώζηε ηνπο ρξόλν λα δηαβάζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο Nassima θαη ξσηήζηε ηνπο ηα εμήο:  
 

 Πώο έλησζεο δηαβάδνληαο ηελ ηζηνξία ηεο Nassima;  

 Πνηα είλαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ παξαβηαζηεί ζηελ ππόζεζε ηεο Nassima;  

 Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε γηα ηα θνξίηζηα θαη ηηο γπλαίθεο ζηε ρώξα ζαο; Τπάξρνπλ απνθάζεηο πνπ νη γπλαίθεο δελ κπνξνύλ λα πά-
ξνπλ, αιιά νη άλδξεο κπνξνύλ; Αληηκεησπίδνληαη νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο κε ηνλ ίδην ηξόπν; Γηαηί;  

 Ση πξέπεη λα γίλεη γηα λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε ηεο Nassima θαη ε θαηάζηαζε άιισλ γπλαηθώλ ππεξαζπηζηξηώλ ησλ αλζξώπηλσλ 
δηθαησκάησλ;  

 
πγθεληξώζηε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θαη ζπιιέμηε απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο από ηηο κηθξέο νκαδηθέο ζπδεηήζεηο. Γηαβάζηε ηνλ πίλαθα κε 
ηηο ζρεηηθέο παξαβηάζεηο αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ηηο νπνίεο ππέζηε ε Nassima ζηε ζειίδα 10. 
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4. ΤΕΖΣΖΖ – 10 ιεπηά  
 

Οινθιεξώζηε κε κηα ζπδήηεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο σο νδεγό:  

 Γηαηί νη γπλαίθεο ππεξαζπίζηξηεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν δίσμεο από 
άιινπο;  

 Ση κπνξεί λα γίλεη γηα λα αλαιάβνπκε δξάζε θαη λα ππνζηεξίμνπκε ηε Nassima al-Sada ζηελ απόδνζε ηεο δηθαηνζύ-
λεο;  

 Πώο απηό ζα άιιαδε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ γπλαηθώλ ζηε ανπδηθή Αξαβία;  

5. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ NASSIMA AL-SADA – 10 ιεπηά 
Δμεγήζηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο όηη ε Γηεζλήο Ακλεζηία θαιεί αλζξώπνπο ζε όιν ηνλ θόζκν λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Nassima. 
Μνηξαζηείηε κεξηθέο από ηηο ηζηνξίεο επηηπρίαο από πξνεγνύκελεο εθζηξαηείεο γηα ηα δηθαηώκαηα θαη εμεγήζηε όηη ε Γηεζλήο Ακλεζηία ελζαξξύλεη 
ηνπο αλζξώπνπο λα γξάςνπλ επηζηνιέο ζηηο αξρέο θαη λα δείμνπλ αιιειεγγύε γηα ηε Nassima.  

 
Δάλ δελ ππάξρεη αξθεηόο ρξόλνο γηα ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα αλαιάβνπλ δξάζε γξάθνληαο επηζηνιέο θαη ζπκκεηέρνληαο άκεζα ζε δξάζεηο 
αιιειεγγύεο, κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ πώο λα ην θάλνπλ αξγόηεξα ή λα δηαηξέζνπλ ηηο δξάζεηο κεηαμύ ηνπο. Δλζαξξύλεηέ ηνπο λα είλαη 
δεκηνπξγηθνί/εο. 
 
Αλ έρεηε ρξόλν κπνξείηε λα κνηξαζηείηε ην 5ιεπην εηζαγσγηθό Write for Rights ζηνλ ζύλδεζκν https://youtu.be/Tm8tzokmAik 

6. ΓΡΑΦΔ ΔΝΑ ΓΡΑΜΜΑ - ΧΔ ΜΗΑ ΕΧΖ  
 
 
Δλζαξξύλεηέ ηνπο λα γξάςνπλ κία επηζηνιή ζηνλ Βαζηιηά ηεο 
ανπδηθήο Αξαβίαο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  
 

Ο Μεγαιεηόηαηνο Βαζηιηάο αικάλ Μπηλ Ακπληνύι Αδίλη 
ανπλη  
Γξαθείν ηεο Απηνύ Μεγαιεηόηεηαο ν Βαζηιηάο  
Royal Court, Ρηάλη  
Βαζίιεην ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο  
Twitter: @ KingSalman  
Υαηξεηηζκόο: Μεγαιεηόηεηα 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ηπ-
πνπνηεκέλα γξάκκαηα ζηελ εξγαιεηνζήθε γξαςίκαηνο επηζην-
ιώλ πνπ κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ζηελ ηζηνζειίδα: Γξάςε γηα ηα 
δηθαηώκαηα ζηε δηεύζπλζε www.amnesty.org/writeforrights. 

  

Ή κπνξείηε λα ηνπο δώζεηε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα λα γξάςεηε 
κηα πην πξνζσπηθή επηζηνιή:  

Πείηε ζηνλ Βαζηιηά θάηη γηα λα ην θάλεηε απηό πξνζσπηθό 

γξάκκα:  

 Πείηε θάηη γηα ηνλ εαπηό ζαο...  

 Πείηε ηνπ ηη ζαο ζνθάξεη γηα ηελ ππόζεζε  

 Πείηε ηνπ λα ειεπζεξώζεη ηε Nassima θαη άιινπο 
αθηηβηζηέο/ξηεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ άκεζα θαη 
άλεπ όξσλ 

7. Γείμηε Αιιειεγγύε 

Δλζαξξύλεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα γξάςνπλ ζηε Nassima εθθξάδνληαο 
ηελ αιιειεγγύε ηνπο ή νπνηνλδήπνηε ελζαξξπληηθό ιόγν γηα λα βνεζήζνπλ 
ηε Nassima λα δηαηεξήζεη ην πλεύκα ηεο ηζρπξό. 

 
Ζ Nassima al-Sada αγαπά ηα δώα θαη ιαηξεύεη ηνλ θήπν ηεο ζην ζπίηη. 
Γεκνζηεύζηε κηα θσηνγξαθία ζαο κε ηελ θεπνπξηθή, κεξηθά όκνξθα ινπ-
ινύδηα ή θύζε, ή έλα ζρέδην δώσλ ή θπηώλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσ-
ζεο. 
Μπνξείηε λα ελζσκαηώζεηε ηα ινπινύδηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη 
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηε δξαζηεξηόηεηα λσξίηεξα θαη λα ηξαβήμεηε κηα 
θσηνγξαθία κε ην ινπινύδη ζαο ή λα ηα ζπλδπάζεηε γηα λα θηηάμεηε έλαλ 
θήπν. πκπεξηιάβεηε έλα πξνζσπηθό κήλπκα πξνο ηε Nassima.  

 
Θπκεζείηε λα πξνζζέζεηε εηηθέηα ζηελ @nasema33, θαζώο θαη ζην 
@KingSalman θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην hashtag #FreeNassima ζε θάζε 
αλάξηεζε. 

https://youtu.be/Tm8tzokmAik
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Αλδξηθή θεδεκνλία ζηε ανπδηθή Αξαβία 

Σνλ Αύγνπζην ηνπ 2019, ζε κηα ζεηηθή θαη καθξνρξόληα εμέιημε, νη αξρέο αλαθνί-
λσζαλ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην παξσρεκέλν ζύζηεκα αλδξηθήο θεδεκν-
λίαο. Μεηαμύ άιισλ, νη αξρέο επέηξεςαλ ζε γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 21 εηώλ 
λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη λα απνθηήζνπλ δηαβαηήξην θαη λα ηαμηδέςνπλ ρσξίο 
ηελ άδεηα αλδξηθνύ θεδεκόλα ·γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηώλ λα δειώζνπλ 
ηε γέλλεζε ελόο λενγέλλεηνπ παηδηνύ, ηνλ ζάλαην ελόο ζπγγελή θαη ηνλ δηθό 
ηνπο γάκν ή δηαδύγην, θαζώο θαη λα ππνβάινπλ αίηεζε θαη λα απνθηήζνπλ νηθν-
γελεηαθό αξρείν · θαη νη γπλαίθεο λα ελεξγνύλ σο επηθεθαιήο ελόο ζπηηηνύ.  

 

Δλώ νη κεηαξξπζκίζεηο επζπγξάκκηζαλ ηελ αλαγλώξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
γπλαηθώλ ζε απηνύο ηνπο ηνκείο κε εθείλα ησλ αλδξώλ θαη επίζεο κείσζαλ ηνπο 
ζεκαληηθνύο πεξηνξηζκνύο ζηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ γπλαηθώλ, δελ θα-
ηάξγεζαλ ην ζύζηεκα θεδεκνλίαο. Οη κεηαξξπζκίζεηο δελ επέηξεπαλ ζηηο γπλαί-
θεο λα παληξεπηνύλ ρσξίο ηελ άδεηα θεδεκόλα ή λα παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε 
γηα ηα παηδηά ηνπο λα παληξεπηνύλ. Οη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα ζπλέρηζαλ λα 
αληηκεησπίδνπλ ζπζηεκαηηθέο δηαθξίζεηο ζην λόκν θαη ζηελ πξάμε ζε άιινπο 
ηνκείο όπσο ν γάκνο, ην δηαδύγην, ε θιεξνλνκηά θαη ε ηθαλόηεηα κεηαβίβαζεο 
ηεο ηζαγέλεηαο ζηα παηδηά ηνπο. 
 

Οη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα παξέκεηλαλ αλεπαξθώο πξνζηαηεπκέλα από ζεμνπ-
αιηθέο θαη άιιεο κνξθέο βίαο. πλέρηζαλ λα ρξεηάδνληαη άδεηα αλδξηθνύ θεδεκό-
λα γηα λα θύγνπλ από θαηαθύγηα γηα αλζξώπνπο πνπ είραλ ππνζηεί νηθηαθή θα-
θνπνίεζε. 

Ζ θαηάζηαζε ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ ζηε ανπδηθή Αξαβία 

Σν 2019, νη αξρέο ζηε ανπδηθή Αξαβία θιηκάθσζαλ ηελ θαηαζηνιή ησλ δηθαησκάησλ ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηνπ 
ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη. Παξελόριεζαλ, θπιάθηζαλ απζαίξεηα θαη εθηέιεζαλ δεθάδεο θπβεξλεηηθνύο επη-
θξηηέο, ππεξαζπηζηέο/ξηεο ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθηηβηζηώλ/ξηώλ γηα ηα δηθαηώκαηα 
ησλ γπλαηθώλ, κέιε ηεο ζηηηηθήο θνηλόηεηαο θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αθηηβηζηώλ/ξηώλ. ηίηεο αθηηβηζηέο θαη ζξεζθεπηηθνί 
θιεξηθνί παξέκεηλαλ ζε δίθε ελώπηνλ ελόο αληηηξνκνθξαηηθνύ δηθαζηεξίνπ γηα έθθξαζε δηαθσλίαο.  

 

Οη αξρέο ρξεζηκνπνίεζαλ εθηελώο ηε ζαλαηηθή πνηλή, πξνρσξώληαο ζε πνιιέο εθηειέζεηο γηα κηα ζεηξά εγθιεκάησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηεγνξηώλ γηα λαξθσηηθέο νπζίεο. Μεξηθνί άλζξσπνη, από ηε ζηηηηθή θνηλόηεηα ηεο ρώξαο, 
εθηειέζηεθαλ κεηά από εμαηξεηηθά άδηθεο δίθεο.  

 

Οη αξρέο εθάξκνζαλ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην θαηαζηαιηηθό ζύζηεκα αλδξηθήο θεδεκνλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέ-
λεο ηεο δπλαηόηεηαο ησλ γπλαηθώλ λα απνθηήζνπλ δηαβαηήξηα, λα ηαμηδέςνπλ ρσξίο ηελ άδεηα αλδξηθνύ θεδεκόλα θαη 
λα γίλνπλ ππεύζπλεο ησλ ζπηηηώλ ηνπο. Ωζηόζν, νη γπλαίθεο εμαθνινύζεζαλ λα αληηκεησπίδνπλ ζπζηεκαηηθέο δηαθξίζεηο 
ζην λόκν θαη ηελ πξαθηηθή ζε άιινπο ηνκείο θαη παξέκεηλαλ αλεπαξθώο πξνζηαηεπκέλεο από ηε ζεμνπαιηθή θαη άιιε 
βία.  

 

Οη αξρέο παξαρώξεζαλ ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αιινδαπνύο ην δηθαίσκα λα εξγάδνληαη θαη λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, αιιά ζπλέιαβαλ θαη απέιαζαλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο παξάηππνπο κεηαλά-
ζηεο εξγαδόκελνπο/εο, νη νπνίνη/εο εθηέζεθαλ ζε εξγαζηαθέο θαηαρξήζεηο θαη εθκεηάιιεπζε από εξγνδόηεο θαη βαζαλη-
ζηήξηα όηαλ βξίζθνληαλ ππό θξάηεζε. Οη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ηεο ζηηηηθήο θνηλόηεηαο παξέκεηλαλ εδξαησκέλεο. 

Μπορείηε λα αποθηήζεηε πρόζβαζε ζε έλα εηθοληθό τρολοδηάγρακκα - Δύο τρόληα βίαηες θαηαζηοιής ηες Σαοσδηθής Α-
ραβίας θαηά ηωλ γσλαηθώλ σπεραζπηζηρηώλ ηωλ αλζρωπίλωλ δηθαηωκάηωλ, εδώ:  

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1iJrpiNp45E3r-QTCFy0q9JuH9 rpaRJBROx-
rDvmrdeO0&font=Default&lang=en&initi al_zoom=2&height=650 
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 ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗ-
ΠΣΧΖ ΣΖ NASSIMA 

Γηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε Ζ Nassima θξαηήζεθε ρσξίο θαηε-
γνξία γηα πεξηζζόηεξν από έλα 
ρξόλν θαη δελ κπόξεζε λα ζπλαληε-
ζεί κε ηνλ δηθεγόξν ηεο. Έρεη απα-
γνξεπηεί ζε δηπισκάηεο, δεκνζην-
γξάθνπο θαη αλεμάξηεηνπο παξαηε-
ξεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο δη-
θαζηηθέο ηεο ζπλεδξίεο. 

Γηθαίσκα ζηελ αζθάιεηα Πξηλ από ηε ζύιιεςε ηεο Nassima, 
έιαβε θάπνηεο δηαδηθηπαθέο απεηιέο 
ζην Twitter. 

Γηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία Ζ Nassima θξαηείηαη από ηνλ Ηνύιην 
ηνπ 2018 ρσξίο θαηεγνξίεο ή δίθε 
θαη ηέζεθε ζε απνκόλσζε από ηνλ 
Φεβξνπάξην ηνπ 2019 έσο ηηο αξρέο 
ηνπ 2020. 

Γηθαίσκα λα ζεσξείηαη θάπνηνο αζώνο κέ-
ρξη λα απνδεηρζεί έλνρνο 

Ζ Nassima απεηιήζεθε πξνθνξηθά 
θαη δέζεθε ζηελ θαξέθια ηεο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο. 

Γηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο Ζ Nassima ηέζεθε ππό θξάηεζε ε-
πεηδή πξνζπάζεζε λα εθπαηδεύζεη 
άιινπο/εο θαη λα κηιήζεη απαηηώ-
ληαο αλζξώπηλα δηθαηώκαηα γηα ηηο 
γπλαίθεο. 

Γηθαίσκα λα ζεσξείηαη θάπνηνο αζώνο κέ-
ρξη λα απνδεηρζεί έλνρνο 

Ζ Nassima ηέζεθε ππό θξάηεζε 
ρσξίο θαηεγνξίεο ή δίθε από ηνλ 
Ηνύιην ηνπ 2018 έσο ηνλ Ηνύλην ηνπ 
2019. Έρεη επίζεο ηνπνζεηεζεί ζε 
απνκόλσζε από ηνλ Φεβξνπάξην 
ηνπ 2019 έσο ηηο αξρέο ηνπ 2020. 

Γηθαίσκα απαιιαγήο από δηαθξίζεηο Ζ Nassima δηώθεηαη σο γπλαίθα π-
πεξαζπίζηξηα ησλ αλζξώπηλσλ δη-
θαησκάησλ θαη πθίζηαηαη εθθνβηζκό 
γηα ηελ απαίηεζε ηεξκαηηζκνύ ησλ 
δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ γπλαη-
θώλ. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θπβέξλεζε ηεο 
ρώξαο ζαο 

Ζ Nassima επηζπκνύζε λα ζπκκεηέ-
ρεη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ην 2015, 
αιιά ηεο απαγνξεύηεθε λα ζπκκε-



Ζ Nassima al-Sada αγαπά ηα δώα θαη ιαηξεύεη ηνλ θήπν ηεο ζην ζπίηη. Αθόκα 
θαη ζην θειί ηεο θπιαθήο, έρεη έλα θπηό ην νπνίν θξνληίδεη πξνζεθηηθά. Δίλαη ν 
κόλνο ζύλδεζκόο ηεο κε ηνλ έμσ θόζκν πνπ πξέπεη λα ηεο ιείπεη ηξνκεξά.  

 

Καηά έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηεο, ε Nassima έθαλε εθζηξαηεία γηα ηελ ρεη-
ξαθέηεζε ησλ γπλαηθώλ ζηε ανπδηθή Αξαβία. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, έρεη ράζεη 
ηε δηθή ηεο. Ήηαλ κία από ηηο πην δπλακηθέο αθηηβίζηξηεο πνπ απαηηνύζαλ ηα 
δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ θαζώο θαη ην δηθαίσκα λα αζθνύλ ηελ θαζεκεξηλή 
ηνπο δνπιεηά ρσξίο ηελ άδεηα ελόο άλδξα θεδεκόλα.  

 

Οη λόκνη πεξί ηεο θεδεκνλίαο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο απαη-
ηνύζαλ από ηηο γπλαίθεο λα δεηήζνπλ ηελ άδεηα ελόο 
άλδξα γηα έμνδν θαη γηα άιιεο βαζηθέο αλάγθεο. Δλώ απηνί 
νη λόκνη έρνπλ ραιαξώζεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, νη γπ-
λαίθεο πνπ έρνπλ θάλεη εθζηξαηεία γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ 
ζπζηήκαηνο θεδεκνλίαο παξακέλνπλ πίζσ από ηα θάγθε-
ια. «Γηαηί πξέπεη έλα αλήιηθν αγόξη λα είλαη ν θύιαθαο κη-
αο γπλαίθαο πνπ είλαη ελήιηθεο;» Έγξαςε ε Nassima ην 
2016: «γηαηί δελ ππάξρεη κηα ειηθία ζηελ νπνία κηα γπλαίθα 
γίλεηαη ελειηθηώλεηαη, θαη λα είλαη ππεύζπλε γηα ηηο απνθά-
ζεηο θαη ηε δσή ηεο; Γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη έλαο άλδξαο 
ππεύζπλνο γηα ηε δσή ηεο;»  

 

Ζ Nassima ζπλειήθζε γηα ην εηξεληθό έξγν ηεο γηα ηα αλ-
ζξώπηλα δηθαηώκαηα ηνλ Ηνύιην ηνπ 2018. Δλώ ήηαλ ζηε 
θπιαθή, ηελ θαθνκεηαρεηξίζηεθαλ. Σνπνζεηήζεθε κόλν ζε 
έλα θειί, ζε πιήξε απνκόλσζε από άιιεο θξαηνύκελεο 
από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 
2020. Σεο επηηξέπεηαη κηα εβδνκαδηαία ηειεθσληθή θιήζε 
κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο, αιιά θακία επίζθεςε, νύηε θαλ από 
ηνλ δηθεγόξν ηεο.  

 

Δίπε: «Όηαλ κηα γπλαίθα αηζζάλεηαη όηη δελ κπνξεί λα εθηε-
ιέζεη βαζηθά θαζήθνληα σο πνιίηεο ρσξίο ηνλ άλδξα ηεο 
θεδεκόλα, απηό πεξηνξίδεη ηελ αλζξσπόηεηά». 

Χζηόζν, ε Nassima θαη ε νηθνγέλεηά ηεο δελ ηα παξα-
ηάλε. Ούηε θη εκείο πξέπεη. 
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Ζ Γηεζλήο Ακλεζηία είλαη έλα παγθόζκην θίλεκα πνπ 
αξηζκεί πεξηζζόηεξα από 7 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο 
πνπ κάρνληαη γηα έλαλ θόζκν όπνπ όινη/εο ζα απνιακ-
βάλνπκε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.  
 
Σν όξακά καο είλαη θάζε άηνκν λα απνιακβάλεη όια ηα 
δηθαηώκαηα πνπ θαηνρπξώλνληαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γη-
αθήξπμε ησλ Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ θαη ζε άιιεο 
δηεζλείο ζπκβάζεηο αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ.  
 
Δίκαζηε αλεμάξηεηνη/εο από νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε, 
πνιηηηθή ηδενινγία, νηθνλνκηθό ζπκθέξνλ ή ζξεζθεία 
θαη ρξεκαηνδνηνύκαζηε θπξίσο από ηηο αηνκηθέο ζπλ-
δξνκέο θαη από δεκόζηεο δσξεέο  


