ΠΗΓΗ 8
Σενάρια
Σενάριο 1 Οι δολοφονίες κατά παραγγελία μιας κυβέρνησης
Οι δολοφονίες κατά παραγγελία μιας κυβέρνησης είναι
δολοφονίες που έχουν διαταχθεί και ενίοτε εκτελούνται από μια
κυβέρνηση, για πολιτικούς λόγους. Η πρακτική αυτή δεν είναι
συνηθισμένη, αλλά έχει συμβεί στο παρελθόν υπό διαφορετικά
καθεστώτα, τόσο δημοκρατικά όσο και ολοκληρωτικά. Όπως
συμβαίνει με όλες τις δολοφονίες, οι δολοφονίες αυτές
αντιβαίνουν σε ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα - το δικαίωμα στη
ζωή. Παραδείγματα υποθέσεων που υπάρχουν ισχυρισμοί ότι
συνδέονται με δολοφονίες από κυβέρνηση είναι:
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1. η επιχείρηση «Οργή του Θεού» μετά τη σφαγή του Μονάχου το 1972, όταν μια ισραηλινή
ομάδα, με διαταγή του πρωθυπουργού του Ισραήλ, κυνήγησε και σκότωσε τους τρεις
διασωθέντες παλαιστίνιους δολοφόνους των έντεκα ισραηλινών αθλητών·
2. η πολιτική «shoot-to-kill» στη Βόρεια Ιρλανδία τη δεκαετία του 1980, όπου ορισμένοι
ύποπτοι φέρεται να σκοτώθηκαν σκόπιμα από αξιωματικούς και στρατιώτες, χωρίς αυτοί
να προσπαθήσουν καταρχάς να τους συλλάβουν.

Σενάριο 2 Επ 'αόριστον κράτηση χωρίς δίκη
Επ' αόριστον κράτηση σημαίνει τη φυλάκιση ενός
συλληφθέντος από το κράτος χωρίς να προηγηθεί δίκη. Η επ'
αόριστον κράτηση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του
συλληφθέντος, καθώς αντίκειται στην πεποίθηση ότι κάθε
ύποπτος είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Αν και
δεν αποτελεί κοινή πρακτική, μερικές φορές τα τελευταία
χρόνια οι κυβερνήσεις έχουν φυλακίσει επ' αόριστον άτομα
που θεωρήθηκαν ύποπτοι για τρομοκρατία ή προδοσία.
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Παραδείγματα περιπτώσεων επ ' αόριστον κράτησης χωρίς δίκη είναι:
1. η επιχείρηση του βρετανικού στρατού «Δημήτριος», η οποία περιελάμβανε την σύλληψη
και τον εγκλεισμό εκατοντάδων ιρλανδών που θεωρήθηκε ότι συμμετείχαν στον Ιρλανδικό
Δημοκρατικό Στρατό (IRA).
2. το Γκουαντάναμο, μια αμερικανική φυλακή στην Κούβα, που λειτουργεί ως κέντρο
κράτησης, όπου οι ύποπτοι κρατούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Σενάριο 3 Παγκόσμια επιτήρηση
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Η παγκόσμια επιτήρηση αναφέρεται στη μαζική παρακολούθηση ολόκληρων πληθυσμών πέραν
των εθνικών συνόρων. Αυτό δεν είναι μια νέα ιδέα και, εκτός από την πολιτική διάσταση,
αναφέρεται επίσης στην επιτήρηση των πληθυσμών για λόγους δημόσιας υγείας. Η παγκόσμια
επιτήρηση για πολιτικούς λόγους αντίκειται, μεταξύ άλλων, στο ατομικό δικαίωμα στην ιδιωτική
ζωή. Το 2013 ένας υπάλληλος της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA), ο Έντουαρντ
Σνόουντεν άφησε να διαρρεύσει στον Τύπο μια σειρά εγγράφων υποδεικνύοντας την επιχείρηση
παγκόσμιας επιτήρησης που είχε αναληφθεί από τους εργοδότες του .







Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να ανασταλούν ή να
ακυρωθούν;
Μπορεί να δικαιολογηθεί η στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάποιου, για το
γενικότερο καλό της ευρύτερης κοινωνίας;
Και πότε θα πρέπει να λήξει αυτή η στέρηση; Τι πιστεύετε πάνω σε αυτό; συμφωνείτε με τη
στέρηση των δικαιωμάτων κάποιου, σε ορισμένες περιπτώσεις;
Είναι οι ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας πιο σημαντικές από τα ανθρώπινα δικαιώματα
ενός ατόμου;
Και ποιος έχει το δικαίωμα τελικά να αποφασίσει αν τα δικαιώματα των υπόπτων μπορεί
να ανασταλούν;
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