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ΜΕΞΙΚΟ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Πληθαίνουν οι κακοποιήσεις των μετα-
ναστών από την Κεντρική Αμερική που 
προσπαθούν καθημερινά να περάσουν 
στο Μεξικό με προορισμό τις Η.Π.Α. 
Έντεκα χιλιάδες μετανάστες απήχθησαν 
μέσα σε 6 μήνες, χιλιάδες άλλοι βασα-
νίστηκαν ή δολοφονήθηκαν από συμμο-
ρίες, συχνά με την εμπλοκή δημόσιων 
λειτουργών. Η κυβέρνηση του Μεξικού 
αδιαφορεί, δεν τιμωρεί τους δράστες, 
ενώ παρεμποδίζονται και οι προσπάθει-
ες όσων μάχονται για τα δικαιώματα των 
μεταναστών. 

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 http://www.amnesty.org.gr/invisible-
victims-protect-migrants-in-mexico

ΡΩΣΙΑ - ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περισσότεροι από 1000 διαδηλωτές που 
κατήγγειλαν νοθεία στις βουλευτικές 
εκλογές του Δεκεμβρίου συνελήφθησαν, 
ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι. Παρότι 
οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ήταν ει-
ρηνικές, η ρωσική αστυνομία τις κατέστει-
λε βίαια, ενώ υπήρξαν καταγγελίες για κα-
κομεταχείριση και στέρηση δικαιωμάτων 
των κρατουμένων. Η Διεθνής Αμνηστία 
τους θεωρεί κρατούμενους συνείδησης, 
ζητά να αφεθούν ελεύθεροι και να σεβα-
στεί η Ρωσία τα δικαιώματα έκφρασης και 
συνάθροισης των πολιτών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

http://www.amnesty.org/en/for-media/
press-releases/russian-authorities-must-
stop-mistreatment-peaceful-protester

ΥΕΜΕΝΗ - ΑΣΥΛΙΑ

Μια συμφωνία που προσφέρει ασυλία 
στον Πρόεδρο Σάλεχ ως αντάλλαγμα για 
την αποχώρησή του από την εξουσία με-
τά από 33 χρόνια προκαλεί αντιδράσεις. 
Πολλοί ζητούν να δικαστούν ο Σάλεχ και 
τα μέλη της κυβέρνησής του για το ρόλο 
τους στη βίαιη καταστολή και το θάνατο 
τουλάχιστον 200 αντικυβερνητικών δια-
δηλωτών τον τελευταίο χρόνο, και καταγ-
γέλλουν ότι η συμφωνία αυτή παραβιάζει 
τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-
releases/yemen-transition-tainted-immunity-deal

 Επιμέλεια: ΚΛΕΛΙΑ ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ



 Η 
Ελλάδα δοκιμάζεται πιεστικά από το έλλειμμα παραγωγικότη-
τας και θεσμών και ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. 
Όταν καλούμαστε ως ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να 
δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους συνανθρώπους των παρα-

γκουπόλεων, στα θύματα αστυνομικής βίας, στους μετανάστες και πρόσφυ-
γες, ένα αίτημα επανέρχεται τελευταία: «Τι νόημα έχουν αυτά τώρα για μας; 
Μπορούν να μας βοηθήσουν;»
Είναι αλήθεια ότι η δράση μας δεν στοχεύει την τρέχουσα οικονομική κρίση. 
Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι κάθε οικονομική κρίση είναι πρωτίστως πολι-
τική και ηθική κρίση.
Αν ρίξει κανείς μια ματιά στις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, θα διαπι-
στώσει γλαφυρότατα το μοτίβο εγκλωβισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας: 
πλήττεται το πολιτικό ήθος, βάλλονται τα δικαιώματα των πολιτών στην ισο-
νομία, στην ελευθερία έκφρασης, στην ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
ποιοτικής υγείας και παιδείας, ακυρώνεται το αίσθημα δικαίου, διαβρώνεται 
η δικαιοσύνη, καρκινοβατούν ή καταργούνται θεσμοί προστασίας του πολίτη 
και σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς διαπρέπει η διαφθορά, η οικονομική εκμε-
τάλλευση, η γενίκευση της ανομίας, το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα, η 
διακίνηση ανθρώπων και η εκμετάλλευσή τους στην πίεση της κοινωνικής 
αναταραχής, η καθ’ υπέρβαση της εθνικής κυριαρχίας επιβολή των ισχυρών 
της παγκόσμιας οικονομίας κ.ο.κ. Και πιο πιεστικά, όταν υπάρξει κίνημα δια-
μαρτυρίας, έρχονται η καταπάτηση στην ελευθερία ενημέρωσης και έκφρα-
σης, οι διακρίσεις, η προσβολή της ασφάλειας ακόμη και της ζωής των αντι-
φρονούντων, η προκατάληψη, οι ταπεινωτικές συμπεριφορές στους πιο αδύ-
νατους, και η ηθική κατάπτωση καταγράφεται ως καθημερινή ρουτίνα των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. 
Μπορούμε, λοιπόν, με σιγουριά να πούμε ότι κανένα μέτρο δεν θα θεραπεύ-
σει τις οικονομικές αδικίες και ανισότητες σε κάθε χώρα, αν δεν συνοδεύε-
ται από την απαίτηση για καθολική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και την εδραίωση ισχυρών θεσμών προστασίας τους για κάθε άνθρωπο.
Μια κοινή γνώμη που γνωρίζει την αξία του ανθρώπου όπως διακηρύσσεται 
στην Οικουμενική Χάρτα των Δικαιωμάτων και απαιτεί σε κάθε περίσταση 
την χωρίς διακρίσεις αναγνώρισή της δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο 
αναφοράς για τα αρμόζοντα οικονομικά μέτρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
οι πολίτες μιας χώρας κινδυνεύουν από περαιτέρω περικοπές της αξιοπρέ-
πειάς τους. 
Ας μην αποθαρρυνθούμε, λοιπόν, ούτε στιγμή, γιατί με τη δράση μας υπο-
δηλώνουμε έναν εφικτό προσανατολισμό, δυναμώνουμε την κοινή γνώμη 
και το κοινό αίσθημα περί του ανθρώπινου δικαίου και ταυτόχρονα συμβάλ-
λουμε σε μια μεγάλη ανάγκη για ένα κράτος υπό καθεστώς χρεοκοπίας: την 
αναθεώρηση των αξιών που πρεσβεύει υπέρ της αξίας του ανθρώπου. Κι εδώ 
βρίσκεται το ηθικό υπόβαθρο μιας οικονομικής κρίσης και της επίλυσής της.
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Παγκόσμιος Μαραθώνιος 
Γραμμάτων 2011_

1.300.000 κεριά για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα
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 Κ
άθε χρόνο, η Διεθνής Αμνηστία διοργανώνει 
μια μεγάλη, παγκόσμια δράση μαζικής απο-
στολής γραμμάτων, τον Παγκόσμιο Μαραθώνιο 
Γραμμάτων, που κορυφώνεται στις 10 Δεκεμ-

βρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η 
λογική της δράσης αυτής είναι να συγκεντρώσουμε μέσα 
σε λίγο χρονικό διάστημα όσο το δυνατόν περισσότερα 
γράμματα και υπογραφές μπορούμε, να δείξουμε τη συ-
μπαράστασή μας σε ανθρώπους που υποφέρουν και κιν-
δυνεύουν, και να πιέσουμε, ώστε να φέρουμε την πραγ-
ματική αλλαγή στις ζωές τους!
Με το να στείλουμε μαζικά εκκλήσεις στις αρχές, οι οποίες 
μπορεί να έχουν διαπράξει ή να έχουν επιτρέψει να συμ-
βούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προσπά-
θειά μας θα έχει πραγματική και διαρκή επίδραση. Ακόμη, 
κάθε γράμμα συμπαράστασης κρατάει την ελπίδα ζωντανή 
στις καρδιές των ανθρώπων που υποφέρουν  λόγω των πα-
ραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. 
Πέρυσι καταφέραμε και αλλάξαμε τις ζωές των ανθρώ-
πων. Τον Δεκέμβριο του 2010 χιλιάδες υποστηρικτές και 
ακτιβιστές της Διεθνούς Αμνηστίας σε 50 χώρες έστειλαν 
περισσότερες από 636.000 εκκλήσεις και γράμματα. Οι 
ακτιβιστές του ελληνικού τμήματος μόνο έστειλαν 4.235 
γράμματα, τα διπλάσια από το 2009. 
Μετά από τη δράση της Διεθνούς Αμνηστίας τον Δεκέμ-
βριο του 2010, ο πατέρας Alejandro Solalinde Guerra, 
υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μετα-
ναστών στο Μεξικό, μπορεί πια, ανεπηρέαστος και χωρίς 
τις απειλές που δεχόταν, να αφοσιωθεί στο έργο του. 
Ακόμη, η κοινότητα Ρομά της Miercurea Ciuc στην κεντρι-
κή Ρουμανία κατακλύσθηκε από τα μηνύματα των ακτιβι-
στών της Διεθνούς Αμνηστίας, κάτι που τους έδωσε κου-
ράγιο: «Σας ευχαριστούμε! Έχουμε λάβει εκατοντάδες 
γράμματα ήδη και μας περιμένουν ακόμη περισσότερα 
στο ταχυδρομείο». 
Φέτος, αποφασίσαμε ως ελληνικό τμήμα να αγκαλιά-
σουμε τη δράση του Παγκοσμίου Μαραθωνίου Γραμ-
μάτων 2011 ακόμη περισσότερο. Επιλέξαμε ένα θέμα 
δυνατό και «αμνηστιακό», ένα βασικό δικαίωμα, την 
Ελευθερία της Έκφρασης, και αναδείξαμε τις ιστορίες 
ανθρώπων από έξι χώρες σε όλο τον κόσμο, Ελλάδα, Ρω-
σία, Τουρκία, Ιράν, Ζιμπάμπουε και Βόρεια Κορέα. Όχι 

μόνο καταπατήθηκε το δικαίωμα των ανθρώπων αυτών 
στην ελεύθερη έκφραση, αλλά κινδύνευσε ή κινδυνεύει 
η ζωή τους.
Φέτος, μαζί με εμάς, τη δράση αυτή αγκάλιασαν και 4 πο-
λύ γνωστοί και αγαπημένοι έλληνες ηθοποιοί, η Βίκυ Βο-
λιώτη, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο Δημήτρης Πιατάς και ο 
Γιάννης Στάνκογλου. Μαζί με τον Μανώλη Κυπραίο, σε μια 
συγκινητική εκδήλωση στις 3 Δεκεμβρίου στον ΙΑΝΟ της 
Αθήνας, έδωσαν τη φωνή τους σε ακτιβιστές από έξι χώ-
ρες του κόσμου και μας διηγήθηκαν τις ιστορίες του Χαλίλ 
Σαβντά, αντιρρησία συνείδησης στην Τουρκία, των ακτι-
βιστριών της οργάνωσης για τα δικαιώματα των γυναικών 
«WOZA» στη Ζιμπάμπουε, των πολιτικών κρατουμένων 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης «Yodok» στη Βόρεια Κο-
ρέα, του Μοχαμάντ Σαντίκ Καμπουντβάντ, δημοσιογρά-
φου και κρατούμενου συνείδησης στο Ιράν, και της Νατα-
λία Εστεμίροβα, που δολοφονήθηκε μετά από τη δράση 
της για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τσετσενία. 
Από εκεί δόθηκε το σύνθημα, και μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 
η ανταπόκριση των ακτιβιστών μας, αλλά και του Δικτύου 
Εκπαίδευσης του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνη-
στίας, ήταν πάρα πολύ μεγάλη, από την Κομοτηνή μέχρι 
τα Χανιά και από την Καστοριά μέχρι τη Σκύδρα Πέλλας! Το 
αποτέλεσμα της δράσης των δεκάδων ανθρώπων που κινη-
τοποιήθηκαν: 5098 και ακόμη μετράμε! Δείτε φωτογραφί-
ες από δράσεις σε όλη την Ελλάδα εδώ: http://www.flickr.
com/photos/63648351@N03/. 
Φυσικά, ο Παγκόσμιος Μαραθώνιος Γραμμάτων 2011 δεν 
στηρίχτηκε μόνο από το ελληνικό τμήμα, αλλά διοργα-
νώθηκε σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στον Καναδά, στις 
10 Δεκεμβρίου, οι Καταρράκτες του Νιαγάρα φωταγωγή-
θηκαν με κίτρινο χρώμα, ενώ φίλοι και υποστηρικτές της 
Διεθνούς Αμνηστίας μαζεύτηκαν μπροστά κρατώντας 
φαναράκια με τα πρόσωπα των ανθρώπων για τους οποί-
ους έκαναν δράση. Στην Αυστρία, δεκάδες άνθρωποι 
συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Βιέννης, 
Michael, κρατώντας φαναράκια με τα πρόσωπα των πε-
ριπτώσεων του Παγκοσμίου Μαραθωνίου Γραμμάτων. 
Στην Accra της Γκάνας, προβλήθηκε σε κεντρικό σημείο 
της πόλης, στο Kwame Nkrumah Circle, το πορτραίτο 
μιας ατομικής περίπτωσης. Στην Ισπανία, διοργανώθη-
καν 24ωροι Μαραθώνιοι Γραμμάτων σε 50 πόλεις. Και 

κείμενο:
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Τέσσερις γνωστοί 
έλληνες ηθοποιοί, μαζί 
με το δημοσιογράφο 
Μανώλη Κυπραίο, 
έδωσαν τη φωνή τους σε 
ακτιβιστές από όλο τον 
κόσμο, 3 Δεκεμβρίου 
2011, ΙΑΝΟΣ
© Νικόλας Κομίνης

Κατά τις διαδηλώσεις του Ιουνίου του 2011, ο δημοσιογράφος Μανώλης Κυπραίος, ενώ κάλυπτε τα 
γεγονότα, έχασε την ακοή του από χειροβομβίδα κρότου λάμψης, την οποία εκτόξευσαν εναντίον 
του αστυνομικοί των ΜΑΤ. Η Διεθνής Αμνηστία πραγματοποιεί δράση, ζητώντας από τις ελληνικές 
αρχές να του αποδοθεί δικαιοσύνη. Μπες εδώ http://www.amnesty.org.gr/manolis-kypraios-
case-gr και απαίτησε από τις ελληνικές αρχές να αποδώσουν δικαιοσύνη στον Μανώλη Κυπραίο.

τα παραδείγματα είναι πολύ περισσότερα… Δείτε φωτο-
γραφίες από όλο τον κόσμο εδώ: http://www.flickr.com/
groups/shine-a-light/. 
Συνολικά φέτος δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 1.000.000 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και ευελπιστούμε, με την πίεση 

που ασκήσαμε, του χρόνου να χρειαστεί να στείλουμε λι-
γότερα γράμματα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες 
που στηρίξατε αυτή τη δράση και σας περιμένουμε και αυτή 
τη χρονιά, ώστε να συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα μας για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 



ικανότητες ρητορείας και διαπραγμάτευσης, όπως και 
επίλυσης συγκρούσεων, μέσα από ένα ιστορικό και γεω-
γραφικό πρίσμα. 
Το φετινό Μοντέλο είχε ως κύριο θέμα τις διακρίσεις. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Διεθνής Αμνηστία κλήθηκε -όπως 
ακριβώς είναι και ο ρόλος της στον ΟΗΕ- να αναλάβει το 
ρόλο παρατηρητή και συμβουλευτικού οργάνου στην 
Επιτροπή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Υποθέσεων. Σε 
αυτήν, παρουσίασε τις θέσεις της για τις διακρίσεις που 
έχουν ως έρεισμα τις πολιτικές πεποιθήσεις και τη θρη-
σκεία των ανθρώπων, με την ελπίδα να ασκήσει επιρροή 
στις επακόλουθες διαβουλεύσεις των ‘διπλωματών’. Με 
μεγάλη μας συγκίνηση είδαμε μαθητές από διάφορες 
χώρες να εκφράζουν στιβαρές απόψεις πάνω στην προ-
στασία θυμάτων τέτοιων διακρίσεων και να φτάνουν σε 
πολιτικές αποφάσεις, υπό την οπτική των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 
Η οργάνωση ήταν παρούσα στη Γερμανική Σχολή και τις 
τρεις ημέρες της εκδήλωσης με ενημερωτικό περίπτε-
ρο, στο οποίο οι 450 συμμετέχοντες μαθητές άκουσαν 
για τη δράση της Διεθνούς Αμνηστίας και τη στήριξαν 
έμπρακτα. Η υπογραφή εκκλήσεων για την κατάργηση 
της θανατικής ποινής στη Λευκορωσία από παιδιά από τη 
Σουηδία μέχρι την Ινδία και την Αίγυπτο -χώρα όπου ισχύ-
ει η εσχάτη των ποινών- ήταν το καλύτερο μήνυμα που 
μπορούσαν να δώσουν νέοι άνθρωποι σε μεγαλύτερους, 
για το χτίσιμο ενός πιο δίκαιου κόσμου.

Νεαροί διπλωμάτες του αύριο_

Η Διεθνής Αμνηστία στο 14° 
Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών της 
Γερμανικής Σχολής Αθηνών 

 Α
πό τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου, η Διεθνής 
Αμνηστία ήταν παρούσα ως προσκεκλημένος 
φορέας στο 14° Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών 
της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche 

Schule Athen). Τα Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών συνιστούν 
προσομοιώσεις του ομώνυμου φορέα, έχουν εκπαιδευ-
τικό χαρακτήρα, και συγκεντρώνουν μαθητές ή φοιτητές 
από διαφορετικά σχολεία και χώρες, οι οποίοι καλούνται 
να εκπροσωπήσουν μία χώρα πλην της δικής τους. Έχουν 
ως σκοπό να εισαγάγουν τους νέους στο ρόλο νεαρών 
διπλωματών, και να εξασκήσουν με τον τρόπο αυτό τις 
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Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από την τέχνη
Στο πλαίσιο της έκθεσης αφίσας για τα 50 χρόνια της Διεθνούς Αμνηστίας, η οργάνωση υποδέ-
χτηκε για μία εβδομάδα 500 περίπου μαθητές από σχολεία όλης της Αττικής. Μαθητές γυμνασίου 
και λυκείου, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, ξεναγήθηκαν στην πενηντάχρονη πορεία 
διεκδίκησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτή αποτυπώθηκε από την καλλιτεχνική ματιά δη-
μιουργών από όλο τον κόσμο. Από τον Πικάσο μέχρι τον Μποτέρο και τον Μιρό, περνώντας μέσα 
από τα έργα φωτορεπόρτερ και γελοιογράφων, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν 
θεματικές όπως η ελευθερία της έκφρασης, η θανατική ποινή και τα βασανιστήρια, ενώ άφησαν 
και οι ίδιοι το δικό τους στίγμα, συμμετέχοντας στο τέλος των ξεναγήσεων στον Παγκόσμιο Μαρα-
θώνιο Γραμμάτων της οργάνωσης.



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη_

Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής 
Πίστης στο πλευρό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
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Εάν δραστηριοποιείστε κι εσείς στον εταιρικό χώρο και σας ενδιαφέρουν ανάλο-
γες πρωτοβουλίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο education@amnesty.org.gr

 Κ 
ατά το Νοέμβριο, το έργο της Διεθνούς Αμνη-
στίας διαδόθηκε και στον εταιρικό χώρο, μέ-
σω ενός προγράμματος εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης. Η εταιρεία «Ευρωπαϊκή Πίστη», που 

δραστηριοποιείται στο χώρο των ασφαλίσεων, προσκάλε-
σε την οργάνωση να διεξαγάγει σεμινάρια εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα στο προσωπικό της, με σκοπό την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Έτσι, οργανώθηκαν μέσα στη διάρκεια ενός μήνα τέσ-
σερα σεμινάρια σε διαφορετικό, κάθε φορά, τμήμα του 
προσωπικού, γύρω από τις θεματικές των διακρίσεων, της 
θανατικής ποινής, των δικαιωμάτων των γυναικών, και της 
ελευθερίας της έκφρασης -εκστρατείες δηλαδή στις οποί-
ες έδωσε μεγάλη έμφαση η οργάνωση το χρόνο αυτό. Τα 
σεμινάρια περιλάμβαναν την προβολή οπτικοακουστικού 
υλικού, όμως, μέσα από την έκθεση των θέσεων της Διε-
θνούς Αμνηστίας, ο σκοπός ήταν ο διάλογος με τους συμ-
μετέχοντες, η δημιουργική ανταλλαγή απόψεων, και η 
καλλιέργεια ενός πρόσφορου εδάφους για την έκφραση 
αλληλεγγύης και κινητοποίησης. Στο τέλος των σεμιναρί-
ων, η οργάνωση καλούσε τους συμμετέχοντες σε μια ακτι-
βιστική ενέργεια, με την υπογραφή εκκλήσεων θεσμικής 
πίεσης προς κυβερνήσεις που καταπατούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 
 Στις 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της 
Βίας κατά των Γυναικών, ήταν συγκινητική η προσέλευση 
γυναικών υπαλλήλων της επιχείρησης και οι θέσεις τις 
οποίες κατέθεσαν για την ενδοοικογενειακή βία, τη σω-
ματεμπορία και τη βία με βάση το σεξουαλικό προσανα-
τολισμό. Η εμπειρία αυτή ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 
τους στον Παγκόσμιο Μαραθώνιο Γραμμάτων της Διεθνούς 
Αμνηστίας και στα γράμματα συμπαράστασης που έγρα-
ψαν απευθυνόμενες στα μέλη της οργάνωσης Woza στη 
Ζιμπάμπουε, που διώκονται, υπερασπιζόμενα τα δικαιώ-
ματα των γυναικών στη χώρα. 
Η Διεθνής Αμνηστία καλεί πάντα ανθρώπους από ολόκλη-
ρο τον κόσμο να συμβάλλουν οικονομικά στο έργο της, 

ώστε να συνεχίσει να διατηρεί την οικονομική και πολιτική 
ανεξαρτησία που οδηγεί στην αμερόληπτη δράση της. Το 
κάλεσμα αυτό έγινε άμεσα αποδεκτό από το προσωπικό 
της Ευρωπαϊκής Πίστης, με πολλά μέλη του να επιθυμούν 
να εγγραφούν ως υποστηρικτές της οργάνωσης, ενώ τις 
συνδρομές τους ανέλαβε να καλύψει οικονομικά η ίδια η 
εταιρεία.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
που απομακρύνονται από τις παραδοσιακές έννοιες της 
φιλανθρωπίας και προσανατολίζονται περισσότερο στην 
ενεργή συμμετοχή του πολίτη και στην κινητοποίησή του 
να φέρει από τη μεριά του την αλλαγή στον κόσμο όπου 
ζει. Ιδιαίτερα στο σημερινό παγκόσμιο οικονομικό και κοι-
νωνικό πλαίσιο, φαίνεται καθαρότερα από ποτέ ότι μόνο 
μια κοινωνία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
είναι ενεργή στη διεκδίκησή τους μπορεί να αποτελέσει το 
στιβαρό θεμέλιο για τη γενικότερη ανάπτυξη. 
Σε συγκυρίες στις οποίες βλέπουμε συχνά επιχειρήσεις να 
εμβαθύνουν τα κοινωνικά χάσματα χάριν ενός πρόσκαιρου 
και βραχυπρόθεσμου κέρδους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
και ελπιδοφόρο να υπάρχουν φορείς του εταιρικού χώρου 
-όπως μας δείχνει το παρόν παράδειγμα-  που όχι μόνο εί-
ναι ευαισθητοποιημένοι στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά 
και τα εντάσσουν στην εργασιακή τους κουλτούρα.
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«Η Δράση μας είναι χρέος 
προς την αξιοπρέπειά μας»

Η ελληνική κοινωνία είναι επαρκώς ενημερωμένη σχετι-
κά με τα προβλήματα των διεμφυλικών;
Θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη άγνοια, πέραν των δεδο-
μένων προκαταλήψεων. Χρειάζεται πολλή δουλειά τό-
σο από μέρους μας, όσο και από τα ΜΜΕ. Ας μην ξεχνάμε 
ότι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο επέβαλε χρη-
ματική ποινή σε εκπομπή που απλώς φιλοξένησε τρανς 
γυναίκα. Νυκτερινό σχολείο αρνήθηκε να εγγράψει δύο 
τρανς γυναίκες, δημόσιο νοσοκομείο δεν προσέφε-
ρε την πρέπουσα νοσηλεία σε φίλη μας, ασφαλιστικά 
ταμεία αρνούνται την κάλυψη επεμβάσεων σε τρανς 
άτομα, ενώ ιδιοκτήτες δεν ενοικιάζουν εύκολα σε αυτά 
τους χώρους τους.

Απαιτείται δηλαδή σχετική εκπαίδευση; Και, αν ναι, από 
πού πρέπει να ξεκινήσει;
Είναι πάγιο αίτημά μας να υπάρξει μάθημα σεξουαλικού 
προσανατολισμού στα σχολεία, που θα περιλαμβάνει 
και την έννοια της ταυτότητας και έκφρασης φύλου. 
Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί πρέπει να 
αποκτήσουν πολιτικές κατά των διακρίσεων για λόγους 
σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας/έκφρα-
σης φύλου, ώστε να δημιουργηθεί ένα τείχος κατά των 
διακρίσεων και μια γέφυρα στην απομόνωση και τους 
αποκλεισμούς. Ιδιαίτερη σχετική εκπαίδευση απαιτεί-
ται, βέβαια, στα σώματα ασφαλείας.

Υπάρχουν χώρες που εκδηλώνουν περισσότερη ευαι-
σθησία ως προς τα δικαιώματα των διεμφυλικών από αυ-
τήν που διαπιστώνεται στην Ελλάδα;
Σε όλη την Ευρώπη η τρανς κοινότητα αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα περιθωριοποίησης και αποκλει-
σμών. Το έχει επισημάνει και ο Επίτροπος για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thomas 
Hammarberg, στην έκθεσή του «Ανθρώπινα Δικαιώμα-
τα και Ταυτότητα Φύλου» (Human Rights and Gender 
Identity), τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη η αναφορά 
στην ταυτότητα κοινωνικού φύλου σε όλες τις νομοθε-
σίες κατά των διακρίσεων. Θα λέγαμε ότι οι χώρες που 
έχουν την καλύτερη νομοθεσία υπέρ των δικαιωμάτων 
των διεμφυλικών είναι η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασί-
λειο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜφΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥθΥ-
ΝΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΠΟΛΥχΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ» 

Θα θέλαμε να μας κατατοπίσεις σχετικά με το ιστορικό 
του Σωματείου και τις ανάγκες που οδήγησαν στη δημι-
ουργία του.
Το Σωματείο ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2010, από 26 ιδρυ-
τικά μέλη, διεμφυλικούς γυναίκες και άντρες. Σήμερα 
αριθμεί 50 περίπου εγγεγραμμένα μέλη. Υπήρχε κενό 
στη διατύπωση των αναγκών της κοινότητας από τα ίδια 
της τα μέλη, κενό που ήρθε να καλύψει το Σωματείο με 
σκοπό τη σαφή διεκδίκηση των αιτημάτων μας στη χώρα 
μας, αλλά και τη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης με-
ταξύ των ίδιων των μελών.

Σε ποιες πολιτικές/νομοθετικές διεκδικήσεις προς την 
ελληνική πολιτεία έχετε προβεί μέχρι σήμερα και ποιες 
αντιδράσεις αντιμετωπίσατε;
Σε πολιτικό/νομοθετικό επίπεδο κινηθήκαμε προς την 
κατεύθυνση των παρακάτω: Προς το Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης με παρεμβάσεις μας στο νομοσχέδιο για «την αντιμε-
τώπιση ορισμένων μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας». 
Συγκεκριμένα επιδιώξαμε: τη δημιουργία πιο σφιχτού 
πλαισίου για την καταπολέμηση της προπαγάνδας μίσους 
(hate speech) κατά των διεμφυλικών, την προσθήκη της 
ταυτότητας κοινωνικού φύλου ως εδάφους απαγόρευσης 
διακρίσεων και εγκλημάτων μίσους (hate crimes) και τη 
δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής των ενδιαφε-
ρομένων ΜΚΟ σε υποθέσεις που τυχόν φτάσουν στο δικα-
στικό ακροατήριο. Υπήρξαν αλλαγές ως προς το πρώτο και 
τρίτο σκέλος, αλλά όχι ως προς το δεύτερο, που ήταν η βα-
σική μας διεκδίκηση. Ωστόσο, μέσω επαφών που κάναμε 
με φορείς και κόμματα, έχουμε πετύχει την κατάθεση σχε-
τικών τροπολογιών και αναμένουμε τί θα γίνει επ’ αυτών.
Σε επαφή με το Υπουργείο Εργασίας θέσαμε το θέμα της 
αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας προς την κατεύθυνση 
της προσθήκης της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, στο-
χεύσαμε στην ένταξη των διεμφυλικών στις κοινωνικές 
ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης ευαισθησίας από την πο-
λιτεία και στη δημιουργία πλαισίου για την απασχόληση. 
Οι επαφές συνεχίζονται.

Συνέντευξη:
ΛΥΔΙΑ ΤΡΥΦΩΝΑ



MAPTYPIEΣ
EΠΩNYMΩΣ

9

Σε ποιο σημείο βρίσκεται η προσπάθεια αποϊατρικοποί-
ησης της ταυτότητας κοινωνικού φύλου σε παγκόσμιο 
επίπεδο;
Καταρχήν να τονίσουμε ότι με αυτόν τον όρο εννοούμε 
τη μη ένταξη των διεμφυλικών στους ψυχικά ασθενείς. 
Μέχρι στιγμής η μόνη χώρα που την έχει θεσμοθετήσει 
είναι η Γαλλία. Γίνεται μια σημαντική καμπάνια διεθνώς 
(η λεγόμενη “Stop Patholozigation 2012”), αλλά χρειά-
ζεται πολλή προσπάθεια και βάθος χρόνου. To Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο πάντως προτρέπει τις χώρες μέλη προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Το περασμένο καλοκαίρι το ελληνικό τμήμα της Διε-
θνούς Αμνηστίας παρουσίασε στην Αθήνα την έκθεση 
“Proudly African and Transgender: Portraits” με τα πορ-
τρέτα 10 διεμφυλικών Αφρικανών που επέλεξαν να δεί-
ξουν τα πρόσωπά τους και να μιλήσουν για τις ιστορίες 
τους διεθνώς. Νομίζεις ότι συνέβαλε αυτή η έκθεση στην 
ευαισθητοποίηση για τα θέματά σας;
Εκθέσεις σαν κι αυτή δίνουν το στίγμα της υποστήριξης 
και της αλληλεγγύης προς την τρανς κοινότητα, ενώ 
συμβάλλουν στην κατανόηση και στην ένταξη των τρανς 
ατόμων. Ήταν μια εξαιρετική έκθεση και ευχόμαστε να 
δούμε πολλές ακόμη στο μέλλον. Ωστόσο, για να υπάρ-
ξει από το κοινό η ανταπόκριση που θα έπρεπε, χρειάζε-
ται πολλή δουλειά ακόμη.

Η 20ή Νοεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Μνήμης Διεμφυλικών. Σε ποια σημεία εστίασε η φετινή 
Ημέρα;
Η Ημέρα αυτή είναι η ημέρα απόδοσης τιμής και μνήμης 
στα τρανς άτομα που υπήρξαν θύματα δολοφονιών και 
επιθέσεων μίσους σε όλο τον κόσμο, αλλά και ημέρα 
που προωθείται η ευαισθητοποίηση στα προβλήματα 
αποκλεισμών και περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζει 
η τρανς κοινότητα. Ο φετινός μας στόχος ήταν διττός: 
αφενός η δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των 
μελών της κοινότητας και των πολιτών και αφετέρου η 
ανάδειξη μέσω ομιλιών ακαδημαϊκών, πολιτικών και 
ακτιβιστών του πολιτικού μέρους της τρανς ατζέντας. 
Επιπλέον καταθέσαμε ψήφισμα προς το Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο με τα πλήρη επικαιροποιημένα μας αιτήματα.

Η συνολική κατάσταση επιτρέπει τελικά αισιοδοξία;
Χωρίς αισιοδοξία δεν θα είχαν νόημα οι προσπάθειές 
μας. Θα επιμείνουμε, έστω κι αν τα βήματα προς τα 
εμπρός προχωρούν πολύ αργά. Είναι χρέος προς την αξι-
οπρέπειά μας.

© Νικόλας Κομίνης



Κοινή έκκληση _

Τερματισμός της κράτησης παιδιών

ΚΟΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕψΗΣ 
ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕ-
ΝΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣφΥΓΕΣ

Στις 7 - 8 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη η 
υπουργική συνάντηση των Κρατών Μελών των Ηνωμένων 
Εθνών, με σκοπό να τιμήσουν την 60ή επέτειο της Σύμβα-
σης του 1951 για τους Πρόσφυγες και την 50ή επέτειο της 
Σύμβασης του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας. 
Με την αφορμή αυτή, η Διεθνής Αμνηστία, η Διεθνής 
Συμμαχία για την Κράτηση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους, καθώς και η 
Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Ηγουμενίτσας, η Άρσις, το 
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι Εθελοντές του 
Κόσμου, η Εθελοντική Εργασία Αθήνας - Ξενώνας Προ-
σφύγων ΗΩΣ, η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα, το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του 
Ελσίνκι, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το 
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, η Ιατρική Παρέμβαση, το 
Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώ-
που, το i-RED - Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα 
και την Ετερότητα, η «ΛΑΘΡΑ» - Επιτροπή Αλληλεγγύης 
στους Πρόσφυγες Χίου, το Κέντρο Πληροφόρησης και 
Τεκμηρίωσης «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», η Μ.Κ.Ο. Αγκαλιά για την Πε-
ρίθαλψη και Στήριξη του Ανθρώπου, η Μ.Κ.Ο. «ΑΙΤΗΜΑ», 
το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, η Ομάδα Δικη-
γόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, η 
Ομάδα Νομικών για την Υποστήριξη των Δικαιωμάτων των 
Μεταναστών και Προσφύγων Θεσσαλονίκης, η PRAKSIS, 
η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων και 
το Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης απέστειλαν κοινή έκ-
κληση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, καλώ-
ντας τον να δεσμευτεί για τον τερματισμό της κράτησης 
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο παιδιών, καθώς 

κείμενο:
ΔΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗΣ

και τον τερματισμό της κράτησης κάθε παιδιού αποκλει-
στικά για μεταναστευτικούς σκοπούς.
Τα παιδιά, και συγκεκριμένα τα ασυνόδευτα ή χωρισμένα 
από τις οικογένειές τους παιδιά, δεν πρέπει ποτέ να κρα-
τούνται αποκλειστικά για μεταναστευτικούς σκοπούς. 
Η κράτηση δεν μπορεί ουδέποτε να θεωρηθεί ότι είναι 
προς το συμφέρον τους, ενώ οι καταστροφικές της συνέ-
πειες στην ψυχική και σωματική τους υγεία έχουν αδιαμ-
φισβήτητα τεκμηριωθεί.
Επίσης, τα Κράτη οφείλουν να επενδύσουν πιο ουσιαστι-
κά σε καταλύματα προσαρμοσμένα στα βασικά δικαιώ-
ματα του παιδιού (εκπαίδευση, ανάπαυση, αναψυχή), 
παρέχοντάς τους επαρκή φροντίδα και προστασία.
Η πρόσφατη τάση σε μέλη της Ε.Ε. και άλλες χώρες 
φαίνεται να κλίνει προς τον τερματισμό της κράτησης 
παιδιών, εξέλιξη που επισπεύσθηκε από τη σχετική νο-
μολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, που υπογράμμισε ορθώς την εξαιρετικά 
ευάλωτη θέση των παιδιών. Επιπλέον, ο Επίτροπος για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης τό-
νισε τη σημασία υιοθέτησης μέτρων που δεν θα καταλή-
γουν σε στέρηση της ελευθερίας των παιδιών, απλώς θα 
διασφαλίζουν έναν αυστηρό έλεγχο της κινητικότητάς 
τους προς το συμφέρον τους.
Στο πλαίσιο αυτό και ενώ τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. δια-
πραγματεύονται την αναμόρφωση του κεκτημένου για το 
άσυλο, οι οργανώσεις που συνυπέγραψαν καλούν τα κρά-
τη μέλη να διασφαλίσουν ότι η κοινοτική νομοθεσία πε-
ριλαμβάνει σαφή απαγόρευση της κράτησης των αιτού-
ντων άσυλο παιδιών, καθώς και τις αναγκαίες εγγυήσεις 
για την εφαρμογή των εναλλακτικών μέτρων. Οι διαπραγ-
ματεύσεις αυτές αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για 
την υιοθέτηση του νομικού πλαισίου για τη μη κράτηση 
των αιτούντων άσυλο παιδιών, το οποίο μπορεί να αποτε-
λέσει πρότυπο και για άλλες περιοχές του κόσμου. 
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ΑΝΑΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ: Υποστήριξε τη δράση της Διεθνούς Αμνηστίας για 
την εν γένει προστασία των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών 
στην Ελλάδα http://www.amnesty.org.gr/refugees-and-migrants
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250.000 υπογραφές 
από όλον τον κόσμο 
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 Η 
θανατική ποινή εκπροσωπεί την απόλυτη άρ-
νηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εκτέ-
λεσή της παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή, 
όπως αυτό διατυπώνεται στην Οικουμενική 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Διεθνής 
Αμνηστία αντιτίθεται στη θανατική ποινή για όλες τις πε-
ριπτώσεις, χωρίς εξαίρεση, ανεξαρτήτως της φύσης του 
εγκλήματος, του εγκληματία ή της μεθόδου που χρησι-
μοποιείται για την εκτέλεση. 
Από το 1991, οπότε η Λευκορωσία απέκτησε την ανεξαρ-
τησία της, πιθανολογείται πως έχουν εκτελεστεί στη χώ-
ρα περίπου 400 άνθρωποι. Οι φυλακισμένοι μαθαίνουν 
ότι θα εκτελεστούν μόνο μερικές στιγμές πριν πραγμα-
τοποιηθεί η θανατική τους καταδίκη. Σκοτώνονται με μια 
σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Τα σώματά τους 
δεν παραδίδονται στις οικογένειές τους και ο τόπος τα-
φής κρατείται μυστικός.
Μετά από ένα χρόνο χωρίς εκτελέσεις, οι αρχές της Λευ-
κορωσίας εκτέλεσαν δύο άντρες το 2010 και καταδίκα-
σαν τρεις ανθρώπους σε θάνατο, ενώ το 2011 πραγμα-
τοποιήθηκαν άλλες δύο εκτελέσεις. Σε ομιλία τους στα 
Ηνωμένα Έθνη, αξιωματούχοι της Λευκορωσίας δήλω-
σαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάργησης.
Στις 9 Δεκεμβρίου του 2011, η Διεθνής Αμνηστία, μαζί 
με τοπικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
-το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Βιάσνα» και το 
Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι στη Λευκορω-
σία- επιχείρησαν να παραδώσουν στον Πρόεδρο της 
Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκα, μια παγκόσμια 
έκκληση για τον τερματισμό των εκτελέσεων στη χώρα. 
Η παράδοση, δυστυχώς, δεν έγινε δεκτή από τις αρχές. 
Περισσότερες από 250.000 υπογραφές από όλον τον 
κόσμο συγκεντρώθηκαν από τα μέλη της Διεθνούς 
Αμνηστίας και τις λευκορωσικές οργανώσεις. Η έκκληση 
ξεκίνησε ως τοπική πρωτοβουλία της οργάνωσης «Βιά-
σνα», αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με την 
υποστήριξη της Διεθνούς Αμνηστίας, πήρε παγκόσμια 
διάσταση και αποτέλεσε κεντρική δράση ενάντια στη 
θανατική ποινή, στο πλαίσιο του εορτασμού της 50ής 
επετείου της οργάνωσης.
Η Διεθνής Αμνηστία θεώρησε την περίπτωση της Λευκο-
ρωσίας ως ευκαιρία για τον αγώνα ενάντια στη θανατική 

ποινή, καθώς είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη και 
την Πρώην Σοβιετική Ένωση που συνεχίζει να πραγμα-
τοποιεί εκτελέσεις, και υπήρχαν προσδοκίες για θετική 
ανταπόκριση της έκκλησης από την πλευρά των λευκο-
ρωσικών αρχών. 
Ο θεατρικός συγγραφέας, Τομ Στόπαρντ, συμπλήρωσε 
με την υπογραφή του τον κατάλογο των πρώτων 100.000 
υπογραφών και η ηθοποιός και ακτιβίστρια ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, έκλεισε με την υπο-
γραφή της τον κατάλογο των 250.000 υπογραφών. Οι 
υπογραφές που συγκεντρώθηκαν προήλθαν από τις ακό-
λουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βερμούδες, γαλλόφω-
νος Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μολδαβία, Μογγο-
λία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παραγουάη, Πο-
λωνία, Πορτογαλία, Πουέρτο Ρίκο, Σλοβενία, Σουηδία, 
Τόγκο, Τσεχία, και τελικά απεστάλησαν στον Πρόεδρο 
Λουκασένκα ταχυδρομικά. 

Ο αγώνας ενάντια στη θανατική ποινή συνεχίζεται!

AMNESTY THE GAME: Παίξε ενά-
ντια στη Θανατική Ποινή: http://
amnestygame.com/

Μπες στον παραπάνω σύνδεσμο, διαπίστωσε με 
διαδραστικό τρόπο πώς ακτιβιστές της Διεθνούς 
Αμνηστίας κατόρθωσαν με τη δράση τους, στα 50 
χρόνια ζωής της οργάνωσης, να σώσουν θανατοποι-
νίτες από την εκτέλεση και να αλλάξουν τη γνώμη 
κυβερνήσεων και πολιτών σχετικά με την παραβία-
ση του δικαιώματος στη ζωή. Προώθησε το παιχνίδι 
στους φίλους σου και λάβε μέρος στον αγώνα για 
την κατάργηση αυτής της απάνθρωπης τιμωρίας.



Άλλαξε τον κόσμο_

50 Χρόνια αφίσες για τη 
Διεθνή Αμνηστία

 Μ
ε το μήνυμα «Άλλαξε τον Κόσμο» και με 
50 αφίσες από κάθε γωνιά της υφηλίου, 
κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις του ελλη-
νικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας 

για τον εορτασμό των 50ών γενεθλίων του παγκόσμιου 
κινήματος. Η Παγκόσμια Έκθεση Αφίσας για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην «Τε-
χνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, από τις 26 Νοεμβρίου 
έως τις 4 Δεκεμβρίου, αποτέλεσε ένα εικαστικό ταξίδι, 
αντανακλώντας την πολυδιάστατη δράση της οργάνω-
σης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από το 1961 έως σή-
μερα. Πλειάδα καλλιτεχνών, από τον Πικάσο μέχρι τον 
Μποτέρο, και από τον Μιρό μέχρι την Annie Leibovitz, 
δημιουργοί στο χώρο της διαφήμισης, γελοιογράφοι, 
φωτορεπόρτερ, αλλά και ανώνυμοι δημιουργοί, επί 50 
χρόνια επιστράτευαν το ταλέντο τους, προκειμένου να 
απεικονίσουν ό,τι πιο κοινωνικό ή αντικοινωνικό υπάρχει 
στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ακολουθώντας ο κάθε ένας τη 
δική του δημιουργική διαδρομή, οι καλλιτέχνες έστει-
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ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

λαν το δικό τους μήνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα: 
για την ελευθερία της έκφρασης και τους κρατούμενους 
συνείδησης· για την κατάργηση των βασανιστηρίων· για 
τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών· για να δοθεί 
φωνή στους φτωχούς του κόσμου, ώστε να διεκδικήσουν 
τα δικαιώματά τους.
Η έκθεση διοργανώνεται παράλληλα σε διάφορες χώρες 
του κόσμου, από αντίστοιχα τμήματα της Διεθνούς Αμνη-
στίας. Μέχρι τον Μάιο του 2012, θα έχει διοργανωθεί σε 
συνολικά 33 χώρες, όπως η Αυστραλία, το Βέλγιο, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία, οι Φιλιππίνες, η 
Φινλανδία, η Χιλή. Έχει ήδη διοργανωθεί στην Ολλανδία 
και στην Ταϊλάνδη.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς της έκθεσης, «ΤΕ-
ΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, MOVEART, SOMETHINK, 
SEMELI, τους υποστηρικτές, ΑΛΦΑΒΗΤΟ, UNIFOT, και 
τους χορηγούς επικοινωνίας, BHMAgazino, ATHENS 
VOICE, ΑΘΗΝΑ 9.84, ελculture.gr

Aφίσα του ιαπωνικού 
τμήματος της Διεθνούς 

Αμνηστίας για την 
εκστρατεία «Ελευθερία 

τη Δεκαετία 1980».
Σχέδιο του ιάπωνα 

καλλιτέχνη,
Yosuke Kawamura
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Η Γενική Συνέλευση του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή, 
7 και 8 Απριλίου αντίστοιχα, στην Αθήνα. Ο χώρος διεξαγωγής της θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, ενώ 
τα μέλη θα ενημερωθούν με γραπτή πρόσκληση. Στη δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά εποχή μας, κατά την οποία τα 
φράγματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο, η ανάγκη να δώσουν τα μέλη μας 
το «παρών» είναι ίσως πιο επιτακτική από ποτέ. Καλούμε όλα τα μέλη του τμήματος να παρευρεθούν στην πιο σημαντική 
ετήσια συνάντηση της οργάνωσης, ώστε να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητά μας στη χρονιά που πέρασε, να δούμε 
τις προκλήσεις της νέας χρονιάς και να αναλάβουμε δράση!
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επιμέλεια:
ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΛΛΑΣ

ΙΝΔΙΑ | ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στις 25 Νοεμβρίου ο Abhay Sahoo, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην ανατολική επαρχία της Ορίσσα, στην Ινδία, συνελή-
φθη με κατασκευασμένες κατηγορίες. Αυτό συνέβη προκειμένου να σταματήσει η επταετής καμπάνια του κατά της αναγκαστικής από-
κτησης -από τις τοπικές αρχές- έκτασης που χρησιμοποιείται από αγρότες, η οποία θα παραχωρηθεί σε νοτιοκορεάτικη εταιρία.
Η αίτηση του Sahoo να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση απορρίφθηκε.

ΓΡΑΨΤΕ ΠΡΟΣ:
Prime Minister Manmohan Singh
South Block, Raisina Hill
New Delhi 110 00, India
(Fax : +91 11 2301 7931, +91 11 2301 9545)

Dear Prime Minister,
I am writing to you to call for the immediate release of Abhay Sahoo who was arrested in November. Furthermore, your government must 
take all necessary measures to guarantee that those campaigning for marginalized communities’ land rights in Orissa and elsewhere are 
able to carry out their legitimate and peaceful human rights activities without fear of arrest, harassment and intimidation. I would also 
like to urge you to ensure that while law and order should be maintained, those who are engaged in peaceful exercise of their rights to 
freedom of assembly and speech are able to do so without fear of violence or harassment.
Yours sincerely,

ΗΠΑ | ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο πρώην Βρετανός κάτοικος Shaker Aamer κρατείται εδώ και δέκα χρόνια στο Γουαντάναμο χωρίς να του έχει απαγγελθεί κατηγορία, 
ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης της χώρας του να επιστρέψει στο Λονδίνο, όπου ζουν η γυναίκα και τα τέσσερα παιδιά του, δεν 
απέδωσαν καρπούς. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις ΗΠΑ είτε να απαγγείλουν κατηγορία στον Aamer και να ακολουθήσει δίκη, είτε να τον 
αφήσουν ελεύθερο.

ΓΡΑΨΤΕ ΠΡΟΣ:
Secretary of Defense
Robert Gates
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
(Fax: 703-571-8951)

Dear Secretary of Defense,
I am writing to urge you to either charge and fairly try Guantanamo detainee Shaker Aamer in US federal court, or release him to the UK. 
Shaker Aamer, a former UK resident, has been held without charge at the US detention center at Guantanamo Bay, Cuba, for nearly 10 
years—despite the UK government’s repeated requests that he be returned to his wife and four children in London. Indefinite detention 
is a human rights violation, so it must end. All Guantanamo and Bagram detainees must either be charged and tried in courts that meet 
international standards for fairness, such as a US federal court, or be released to countries where their human rights will be respected.
Yours sincerely,

ΣΟΥΔΑΝ | ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΕΙ ΜΕ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Ο 29χρονος Σουδανός ακτιβιστής Mohamed Hassan Alim συνελήφθη στις 26 Δεκεμβρίου από αστυνομικούς που εισέβαλαν στο σπίτι 
του και χρησιμοποίησαν βία μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Έκτοτε κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία και υπάρχει φόβος ότι κιν-
δυνεύει με βασανιστήρια. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στη διάρκεια ανοιχτής εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Χαρτούμ, είχε εξαπολύσει 
βολές κατά του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος Nafi Ali Nafi, τον οποίο κατηγόρησε για διαφθορά, νεποτισμό και παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κριτική του έγινε ευρέως γνωστή μέσω του Youtube και των ΜΜΕ και προφανώς ήταν ο λόγος της σύλ-
ληψής του.

ΓΡΑΨΤΕ ΠΡΟΣ:
President 
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir 
Office of the President 
People’s Palace 
PO Box 281 
Khartoum, Sudan 
(Fax: +249 183 782 541)

Your Excellency,
I would appreciate your help concerning the plight of Mohamed Hassan Alim. With grave concern I have become aware of the violent 
arrest of Mohamed Hassan on 26 December in Khartoum and of his continuing detention at an unknown location. I am writing to you 
to call for the immediate release of Mohamed Hassan Alim. I also urge you to ensure that he is not subjected to torture or otherwise ill 
treated. I also call on the authorities to reveal the whereabouts of Mohamed Hassan Alim and grant him immediate access to his lawyer, 
family and any medical treatment he may require.
Yours sincerely,
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