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Tι σημαίνει ο όρος "ανθρώπινο δικαίωμα" 
 
 
Από την αρχή της ζωής μας, επειδή είμαστε ανθρώπινα όντα, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που οι 
κυβερνήσεις μας πρέπει να κάνουν για να μας βοηθήσουν να εκμεταλλευτούμε το σύνολο των 
δυνατοτήτων μας. Αυτές οι προσδοκίες και απαιτήσεις που έχουμε από στις κυβερνήσεις μας 
ονομάζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί έχει αυτά τα δικαιώματα. 
 
Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα; Τα δικαιώματα σημαίνουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει: 

 να σέβονται - να αποφεύγουν να βάζουν όρια σε κάποια πράγματα που ένα άτομο μπορεί 
να κάνει. 

 να προστατεύουν - να διασφαλίζουν το άτομο από την εκμετάλλευση. 

 να εκπληρώνουν τις προσδοκίες - να παρέχουν τις βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει ο 
άνθρωπος να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. 

 
Τα πιο βασικά ελάχιστα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν συζητηθεί και καταγραφεί 
από τις διάφορες χώρες. Οι χώρες έχουν συμφωνήσει να τα τηρούν. Αυτά έχουν γίνει το διεθνές 
δίκαιο. Ένα παράδειγμα όπου μπορεί κάποιος να βρει τα ανθρώπινα δικαιώματά του είναι στο 
Σύνταγμα της χώρας του. 
 
Η προώθηση του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί έναν από τους 
κύριους στόχους των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των δραστηριοτήτων των 
οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε όλο τον κόσμο. Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι υπεύθυνο για την καθοδήγηση του 
προγράμματος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν επίσης επιτροπές 
εμπειρογνωμόνων που παρακολουθούν το πόσο καλά οι χώρες εφαρμόζουν στην πράξη τις 
υποσχέσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και υπάρχει και ένα σύνολο χωρών που ονομάζεται 
το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο ασχολείται με διάφορα θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και καταστάσεων από όλο τον κόσμο. 
 
Εγώ τι μπορώ να κάνω; Bρες ποια είναι τα δικαιώματά σου. Μάθε για το πρόγραμμα των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Και διάδωσέ το και σε άλλους. 
 
 


