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Η

Παγκόσμια

Ημέρα

Ανθρώπινων

Δικαιωμάτων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις

10 Δεκεμβρίου, σε ανάμνηση της υπογραφής
της

Παγκόσμιας

Διακήρυξης

των

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων από τη γενική
συνέλευση
1948.

του

Όραμα

ΟΗΕ
των

στις

10

Δεκεμβρίου

εμπνευστών

της,

ένας

κόσμος με δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς
διακρίσεις.
Είναι μια ημέρα που σκοπό έχει να υπενθυμίσει
στον κόσμο το σημαντικότερο αγώνα που
καλείται

να

δώσει

η

ανθρωπότητα

από

καταβολής της, τον αγώνα για ίσα δικαιώματα
μεταξύ των ανθρώπων απανταχού της Γης.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020
Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας των

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σχετίζεται με την
πανδημία

COVID-19

και

επικεντρώνεται

στην ανάγκη να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο
διασφαλίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα
θα είναι στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει
επιφέρει ο COVID-19 και η προσπάθεια να
επιτύχουμε

κοινούς

παγκόσμιους

στόχους,

προϋποθέτει τη δημιουργία ίσων ευκαιριών
για όλους τους ανθρώπους και την εφαρμογή
πρότυπων ανθρώπινων δικαιωμάτων για
την αντιμετώπιση παγιωμένων, συστηματικών
και διαγενεακών ανισοτήτων και διακρίσεων.
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Ανθρώπινα δικαιώματα έχουν όλοι οι άνθρωποι, σε
όλη την υφήλιο και για πάντα. Τα ανθρώπινα
δικαιώματα είναι:
 οικουμενικά: είναι τα ίδια για όλους τους
ανθρώπους παντού στον κόσμο. Δεν έχουμε
ανθρώπινα δικαιώματα επειδή είμαστε πολίτης
μιας

οποιασδήποτε

χώρας

αλλά

επειδή

είμαστε μέλος της ανθρώπινης οικογένειας.
Και τα παιδιά έχουν ανθρώπινα δικαιώματα
όπως ακριβώς και οι ενήλικες.
 αναφαίρετα:

δεν

μπορούμε

να

χάσουμε

αυτά τα δικαιώματα όπως δεν μπορούμε να
πάψουμε να υπάρχουμε ως ανθρώπινα όντα.

 αδιαίρετα: κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει
ένα

δικαίωμα

επειδή

είναι

«λιγότερο

σημαντικό» ή «επουσιώδες».
 αλληλοεξαρτώμενα:
ανθρώπινα

δικαιώματα

ολοκληρωμένο πλαίσιο.

από

κοινού

τα

δημιουργούν

ένα

Τo Ανθρώπινo Δικαίωμα στην
Ψυχική Υγεία
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σήμερα αντιμετωπίζουμε μια
παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην
ψυχική υγεία.
Σε όλο τον κόσμο τα άτομα που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας
βιώνουν ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων των ανθρώπινων
δικαιωμάτων. Το 2008 τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για τα δικαιώματα των ατόμων με ανικανότητα λόγω χρόνιας ψυχικής
ασθένειας (CRPD). Η Σύμβαση ορίζει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, μεταξύ
άλλων, αστικά και πολιτικά δικαιώματα, το δικαίωμα διαβίωσης στην
κοινότητα, τη συμμετοχή και την ένταξη, την εκπαίδευση, την υγεία,
την απασχόληση και την κοινωνική προστασία. Η έναρξη ισχύος του
σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειες προώθησης,
προστασίας και διασφάλισης της πλήρους και ίσης απόλαυσης όλων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με χρόνια ψυχική ασθένεια.
Τι μπορούμε να κάνουμε?
o Να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και να υποστηρίξουμε την
αλλαγή
o Να αναπτύξουμε πολιτικές και νόμους για την ψυχική υγεία που
προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα
o Να δημιουργήσουμε μηχανισμούς για την αξιολόγηση και
βελτίωση των συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα
o Να πραγματοποιήσουμε εκπαιδεύσεις για τα δικαιώματα των ατόμων
με θέματα ψυχικής υγείας. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε:
 άτομα με θέματα ψυχικής υγείας, καθώς και στις οικογένειές τους
- έτσι ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.
 επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας - έτσι ώστε να
κατανοούν τα δικαιώματα των ασθενών τους και να τα
εφαρμόζουν στην πράξη
 Δικηγόρους και δικαστές που λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις
σχετικά με τη ζωή των ατόμων με θέματα ψυχικής υγείας.
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Το να παραβιάζεις τα ανθρώπινα δικαιώματα ενός
ατόμου είναι ισοδύναμο με το να μεταχειρίζεσαι το
άτομο αυτό σαν να μην είναι ανθρώπινο ον.
Το να υπερασπίζεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα
είναι ισοδύναμο με το να απαιτείς το σεβασμό της

ανθρώπινης αξιοπρέπειας όλων των ατόμων.

Πάντα δίπλα σας
24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή
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χρέωση)

694 80 50 163 (από κινητό)
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