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Κεφάλαιο 1ο: Παγκόσµια προβλήµατα

ΤΙΚ

Y¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ﬁÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
ÙË˜ ÁË˜!
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ΕΜ
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Παγκσµια προβλµατα

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ∂ÈÚ‹ÓË!
£¤ÏÂÈ˜ Ó·
Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÁÈ’ ·˘Ù¿;

❖ Παρατηροµε τις παρακτω φωτογραφες και συζητµε για τα προβλµατα
που αντιµετωπζουν συννθρωπο µας σε λον τον πλαντη:

ÊˆÙ. 1.2 ¶ÚﬁÛÊ˘ÁÂ˜-¶ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿
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ÊˆÙ. 1.1 ŒÏÏÂÈ„Ë ﬁÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡

ÊˆÙ. 1.3 ŒÏÏÂÈ„Ë
È·ÙÚÈÎ‹˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë˜

ÊˆÙ. 1.4 ¶Â›Ó·

ÊˆÙ. 1.5 ¶ﬁÏÂÌÔ˜
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ÊˆÙ. 1.6, 7, 8 ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

Τα τελευταα χρνια ανησυχοµε λο και περισστερο για προβλµατα που αντιµετωπζει η ανθρωπτητα. Ορισµ#να απ αυτ εναι:
α. Οι πλεµοι και οι συγκροσεις µεταξ των κρατ%ν.
β. Η ρπανση του περιβ λλοντος που εξαπλ%νεται σε λο τον πλαντη.
γ. Οι κλιµατικ!ς αλλαγ!ς και η επιτχυνση του ρυθµο µε τον οποο λι%νουν
οι πγοι στους πλους.
δ. Η φτχεια, η !λλειψη τροφς, νερο, στ!γης, εργασας.
ε. Οι επιδηµικ!ς ασθ!νειες που αφανζουν πολλος ανθρ%πους.
στ. Ο ρατσισµς που οδηγε σε συγκροσεις.
ζ. Τα ναρκωτικ που σκοτ%νουν καθηµεριν πολλος, κυρως ν#ους ανθρ%πους.
Ποιες εν#ργειες του ανθρ%που νοµζεις τι δηµιουργον τα παγκσµια προβλµατα;
• «Εσύ ο ίδιος τι κάνεις για ν’ αλλάξει ο κόσµος µας προς το καλύτερο;»
Αντ. Σαµαράκης
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Τα τελευταα χρνια οι νθρωποι ανησυχον λο και περισστερο για τα προβλµατα που
δηµιουργονται απ την #λλειψη νερο στον πλαντη.
Χωριζµαστε σε οµδες. Τα µ#λη κθε οµδας παριστνουν τοµα που προ#ρχονται απ
µια πειρο: την Αφρικ, την Aσα, την Αµερικ και την Ευρ%πη. Κθε οµδα επιλ#γει µια
χ%ρα που αντιµετωπζει πρβληµα #λλειψης νερο.
Αναζητ%ντας πληροφορες και απ τη Γεωγραφα κθε οµδα περιγρφει την κατσταση που επικρατε στον τπο που εκπροσωπε και απαντ στα παρακτω ερωτµατα.
❖ Ποιες εναι οι επιπτ%σεις στη ζω των κατοκων  στο φυσικ περιβλλον απ το
πρβληµα αυτ και π%ς µπορε η χ%ρα να το επιλσει;

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
Η ανθρωπτητα αντιµετωπ ζει σηµαντικ προβλµατα που µας αφορον λους, πως
πολµους, ρπανση, φτχεια, αρρστιες. Ε µαστε υποχρεωµνοι να συµβλουµε στη
λση τους για να σ σουµε τον πλαν!τη µας.

2ο

Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ∆ιεθνών Οργανισµών

ΤΙΚ

Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ù·
‰ÈÂıÓ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
··ÈÙÔ‡Ó ‰ÈÂıÓ‹
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.
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Ο ρλος των ∆ιεθνν Οργανισµν

Κεφάλαιο
Η
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°È’ ·˘Ùﬁ ∂ÈÚ‹ÓË
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ¢ÈÂıÓÂ›˜
√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›!!

Κθε κρτος οφελει να παρ#χει στους πολτες του ασφ λεια και προστασα. Σε
διεθν#ς εππεδο, προκειµ#νου τα κρτη να διασφαλσουν τη διαρκ αλληλοβοθεια και συνεργασα µεταξ τους, #χουν θεσπσει ∆ιεθνες Οργανισµος. Κριο
#ργο των οργανισµ%ν αυτ%ν εναι να διαφυλξουν τη διεθν ειρνη και ασφ λεια, να βοηθσουν την οικονοµικ και κοινωνικ ανπτυξη των φτωχ%ν κρατ%ν
και να προστατεσουν τα δικαι%µατα των ανθρ%πων.

¶·È‰È¿, ÁÓˆÚ›˙ˆ
¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô
¢ÈÂıÓ‹ √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ!

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) είναι ένας διεθνής
οργανισµός που ιδρύθηκε το 1945, µετά το Β΄ παγκόσµιο
πόλεµο, µε σκοπό την επικράτηση της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλα τα κράτη. Αρχικά είχε 51 µέλη. Από το 2005
µέλη του είναι 191 κράτη.
Πηγή: http://www.un.org
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❖ ∆ιαβζουµε και συζητµε για τους παρακτω Οργανισµος.
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
6ρθρο 1
Οι σκοποί των Ηνωµένων Εθνών είναι:
1. Να διατηρούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια […]
2. Να αναπτύσσουν ανάµεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο σεβασµό της αρχής των ίσων δικαιωµάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών και να παίρνουν άλλα µέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσµιας
ειρήνης.
3. Να επιτυγχάνουν διεθνή συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβληµάτων οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσης, και για την ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας. […]
Πηγή:http://www.ysun-greece.org/files/2007_pics/UN_charter_greek.pdf

™ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ ·Ó‹ÎÂÈ
Î·È Ë UNESCO
Î·È Ë UNICEF

ÊˆÙ. 2.1

ÊˆÙ. 2.2
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Η UNESCO είναι η ∆ιεθνής Οργάνωση Επιστηµών και Πολιτισµού του ΟΗΕ. Φροντίζει µέσω της συνεργασίας των κρατών σε θέµατα παιδείας, επιστήµης και πολιτισµού, να συµβάλει στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στον
κόσµο και να προασπίσει το σεβασµό στο δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώµατα χωρίς διακρίσεις ως προς τη φυλή, τη
γλώσσα, το θρήσκευµα ή το φύλο. Στην UNESCO, που έχει την έδρα της στο Παρίσι, συµµετέχουν 192 κράτη.
Πρόεδρος της 34ης Γενικής ∆ιάσκεψης της UNESCO, κατόπιν οµόφωνης πρότασης του 58µελούς Εκτελεστικού Συµβουλίου, για τη διετία 2007-2009, εξελέγη ο Μόνιµος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην UNESCO Πρέσβης Γ. Ν. Αναστασόπουλος.
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Πηγή: http://www.unesco.org

H UNICEF είναι µια διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 1946 για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Κίνας µετά το τέλος του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου. Σήµερα αγωνίζεται να βοηθήσει όλα τα παιδιά του κόσµου που στερούνται τα βασικά δικαιώµατα για τροφή, ασφάλεια, κατοικία, υγεία και εκπαίδευση!
Ο Αντώνης Σαµαράκης ήταν ο πρώτος Έλληνας Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της UNICEF!
Πηγή: http://www.unicef.gr
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Η ιστορία της UNICEF µε εικόνες

ÊˆÙ. 2.3

Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ∆ιεθνών Οργανισµών
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Εκτς απ τους ∆ιεθνες Οργανισµος, στους
οποους συµµετ#χουν κρτη-µ#λη υπρχουν
και ∆ιεθνες Οργανσεις, στις οποες δεν συµµετ!χουν οι κυβερνσεις, αλλ οµ δες πολιτν. Ευαισθητοποιηµ#νοι πολτες προσφ#- Œ¯ˆ Ê¤ÚÂÈ Î¿ÔÈ·
ρουν τις υπηρεσες τους, για να βοηθσουν
ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ·
συνανθρ%πους τους που #χουν ανγκη ανε- Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜.
ξρτητα απ τις κυβερνσεις των κρατ%ν!
❖ ∆ιαβζουµε και συζητµε λοι µαζ τα στοιχεα που #φερε η Ειρνη:

H Action Aid είναι µια διεθνής οργάνωση που
αγωνίζεται για έναν καλύτερο κόσµο, έναν κόσµο
χωρίς φτώχεια! Χάρη στη δράση της Action Aid,
εκατοµµύρια παιδιά και ενήλικες έχουν αρχίσει
να αλλάζουν τη ζωή τους αποκτώντας νερό,
τροφή, ασφάλεια, εκπαίδευση και υγεία!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι µια ανεξάρτητη οργάνωση που αποτελείται κυρίως από
γιατρούς και παρέχει ιατρική βοήθεια οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη χωρίς καµία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη διάκριση.
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Πηγή: http://www.actionaid.gr

Πηγή: http://www.msf.gr

Η WWF είναι µια διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση που αγωνίζεται για την προστασία της φύσης
σε περισσότερες από 100 χώρες!
Πηγή: http://www.wwf.gr

Ο Ερυθρός Σταυρός (∆ιεθνές Κίνηµα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου) µε
έδρα τη Γενεύη, ιδρύθηκε το 1864 µε πρωτοβουλία του Ερρίκου Ντυνάν. Σκοπός της
οργάνωσης αυτής είναι η υγειονοµική και κοινωνική περίθαλψη των λαών. Μεγάλη είναι
η συµβολή της και στην προστασία των φυλακισµένων και εξορισµένων για πολιτικούς
λόγους. Επίσης προσφέρει βοήθεια σε λαούς µετά από θεοµηνίες που τους έπληξαν.
Εκτός από τη διεθνή οργάνωση της Γενεύης, ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε πολλά κράτη
και τοπικές οργανώσεις, όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (1887).
Πηγή: http://www.redcross.gr

Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ∆ιεθνών Οργανισµών

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Η Greenpeace εναι µια διεθνς, µη κυβερνητικ οργνωση, µε #δρα το 4µστερνταµ της
Ολλανδας. Ιδρθηκε το 1971, #χει γραφεα σε 27 χ%ρες και 5.000.000 υποστηρικτ#ς σε 158
χ%ρες. Σκοπς της εναι η προστασα του φυσικο περιβλλοντος.
= Μαθανω περισστερα για την Greenpeace στην ιστοσελδα www.greenpeace.org.

¶·È‰È¿, ı· Û·˜ ÂÓ‰È¤ÊÂÚÂ
ﬁÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÙÂ
Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÙÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ
ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜;

¶ÔÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ı·
ÂÈÏ¤Á·ÙÂ Î·È ÁÈ·
ÔÈÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜;

= Γρφω για την οργνωση που επ#λεξα:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
"λο και περισστερα κρτη γ νονται µλη ∆ιεθνν Οργανισµν και λο και περισστεροι νθρωποι συµµετχουν σε ∆ιεθνε ς Οργανσεις µε στχο να διαφυλξουν την
παγκσµια ειρνη και ασφλεια, την υγε α και τα ανθρπινα δικαιµατα. Εργζονται
λοι µαζ ειρηνικ για να βελτι σουν τις συνθ!κες ζω!ς στον πλαν!τη µας και να προστατεσουν τους λαος της γης.

∏ ˙ˆ‹ ‰ÈÛÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô‡ÌÂ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÛÔ‚·Ú¿ ·ÁÎﬁÛÌÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ﬁˆ˜ ÔÏ¤ÌÔ˘˜, ·ÚÚÒÛÙÈÂ˜, ÊÙÒ¯ÂÈ·, Ú‡·ÓÛË Î. ¿. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÁÎﬁÛÌÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‰È·ÚÎ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ.
∆· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÌﬁÓÈÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿, ÔÏÈÙÈÎ¿, ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÌÔÚÊˆÙÈÎ¿. ŒÙÛÈ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ ¢ÈÂıÓÂ›˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÂ ﬁÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË (ÛÂ ·È‰È¿, ÛÂ ÊÙˆ¯Ô‡˜, ÛÂ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜, ÛÂ ı‡Ì·Ù· ÔÏ¤ÌÔ˘ Î.¿.).
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Εντητα Β

Τα ανθρπινα δικαιµατα

ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·!

¢ÂÓ Ú¤ÂÈ
Ó· ÍÂ¯Ó¿ÌÂ ﬁÙÈ
ﬁÏÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ ›ÛÔÈ.
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∞ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
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Â›Ó·È

¤¯Ô˘Ó

ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓ·È

ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
ÙË˜ ˙ˆ‹˜,
ÙË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜,
ÙË˜ ÂÈÚ‹ÓË˜,
.........................................
.........................................
.........................................

ﬁÏÔÈ
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ

·ﬁ ‰ÈÂıÓÂ›˜
ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜
·ﬁ ................................
·ﬁ ................................
·ﬁ ................................
·ﬁ ................................
·ﬁ ................................
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Κεφάλαιο 1ο: Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
Α
ΕΜ
4η Θ
ΤΙΚ

Η Οικουµενικ ∆ιακρυξη
των ∆ικαιωµ των του Ανθρπου

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

ÊˆÙ. 1.1

Κάθε πυρηνική έκρηξη συνοδεύεται από ψύχος, σκοτάδι, ραδιενέργεια, πυροτοξίνες και υπέρυθρες
ακτίνες που θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη ολόκληρης της ανθρωπότητας.

«Στις 6 Αυγοστου 1945 η πρ τη ατοµικ! βµβα σκορπ ζει το θνατο στη
Χιροσ µα. Με την κρηξη αφαν ζονται 70.000 νθρωποι, που γ νονται 140.000
ως το τλος του 1945 και 200.000 µχρι σ!µερα. Το πε ραµα επαναλαµβνεται
στις 9 Αυγοστου 1945 στο Ναγκασκι. Το αποτλεσµα ε ναι λλοι 70.000
νεκρο και µχρι σ!µερα 100.000. Ο συνολικς αριθµς των θυµτων των δο
ατοµικ ν βοµβ ν ε ναι 300.000 νθρωποι».
¶ËÁ‹: http://www.focusmag.gr

Μετ απ δο παγκσµιους πολ#µους τα κρτη αποφσισαν να προστατ#ψουν τα
δικαι%µατα του ανθρ%που, πως το δικαωµα της ζως, της αξιοπρ!πειας, της
ασφ λειας, της ελευθερας, της µρφωσης, της σης προστασας απ το νµο. Στις
10 ∆εκεµβρου του 1948 η Γενικ Συν#λευση των Ηνωµ#νων Εθν%ν υιοθ#τησε την
Οικουµενικ ∆ιακρυξη των ∆ικαιωµ των του Ανθρπου, µε την οποα τα
κρτη αναγν%ρισαν τα ατοµικ, πολιτιστικ, οικονοµικ, πολιτικ και κοινωνικ
δικαι%µατα του ανθρ%που. Παρλληλα, διακρυξαν τι τα ανθρ%πινα δικαι%µατα αποτελον διεθν ευθνη και χι µνο εσωτερικ υπθεση των κρατ%ν.
Απ το 1948 και εξς η Οικουµενικ ∆ιακρυξη δεσµεει λα τα κρτη. Με
αυτν τον τρπο διασφαλζεται τι τα δικαι%µατα του ανθρ%που γνονται
σεβαστ απ λα τα κρτη και ισχουν για λους τους πολτες, ανεξρτητα
απ το φλο, τη γλ%σσα, την καταγωγ  τη θρησκεα τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

❖ Συζητµε για την αξα της ζως.
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∫·È ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ
ﬁÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ
ÙËÚÔ‡Ó ·˘Ù‹
ÙË Û˘ÌÊˆÓ›·;

∆ﬁÙÂ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›·
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÛÂÈ
·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓﬁÙËÙÂ˜
ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ Î·È ÂÊ·Ú Ìﬁ˙ÂÙ·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∞ÓıÚˆ ÈÛÙÈÎﬁ ¢›Î·ÈÔ!

Η ∆ιεθνς Αµνηστα εναι µια µη κυβερνητικ οργνωση που υποστηρζει τα
ανθρ%πινα δικαι%µατα. Τα µ#λη της παρ τη διαφορετικ τους προ#λευση και
τις πεποιθσεις, υπηρετον #ναν κοιν στχο: λοι οι νθρωποι να ζουν µε
αξιοπρ#πεια, ελεθεροι και πραγµατικ ασφαλες.
Η ∆ιεθνς Αµνηστα συµβλλει στην προστασα των ανθρ%πων ολκληρου του
κσµου αποκαλπτοντας τις παραβισεις των ανθρωπνων δικαιωµτων και
προσπαθ%ντας να τις εξαλεψει.

Ανογω την ιστοσελδα http://www.amnesty.org.gr, διαβζω περισστερα για το
#ργο της ∆ιεθνος Αµνηστας και µαθανω για τις δρσεις των σχολεων.

To ÎÂÚ› Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·
Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· Ì¤ÏË
ÙË˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÌÓËÛÙ›·˜
ÛÂ ﬁÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË
ÛÂ ÔÏﬁÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
φωτ. 1.2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η 10η ∆εκεµβρου #χει οριστε ως η Παγκσµια Ηµ#ρα Ανθρωπνων ∆ικαιωµτων.
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TO ΜΗΝΥΜΑ
«Είµαστε αρκετοί και είµαστε εδώ για να σας βοηθήσουµε. Ζητούµε να είστε ασφαλείς και να είµαστε όλοι ασφαλείς
από την καταπίεση. Ζητούµε σεβασµό της αξιοπρέπειάς σας και σεβασµό της αξιοπρέπειας όλων µας. Και δεν θα
σταµατήσουµε έως ότου όλοι να µπορούµε να ζούµε σε έναν κόσµο µε δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια».
Πηγή:http://www.amnesty.org.gr

Κεφάλαιο 1ο: Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου

❖ Σχολιζουµε τα παρακτω µηνµατα:

Εκστρατεία - Ιράν: κράτηση γυναικών σε αποµόνωση
Περισσότερες από 30 γυναίκες κρατούνται σε συνθήκες αποµόνωσης χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στη φυλακή Έβιν στην Τεχεράνη. Η ∆ιεθνής Αµνηστία θεωρεί ότι είναι κρατούµενες συνείδησης που κρατούνται µόνο και µόνο επειδή πήραν µέρος σε µια ειρηνική διαµαρτυρία.
Κάντε κάτι τώρα! Στείλε µε e-mail επιστολή στον Πρόεδρο του Ιράν ζητώντας την άµεση και
άνευ όρων απελευθέρωση των γυναικών.
http://www.amnesty.org.gr/campaigns/actforwomen/actnow/iran.htm

Εκστρατεία
Παιδιά –στρατιώτες στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό
Σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο η στρατολόγηση και χρησιµοποίηση παιδιών κάτω των 15 ετών θεωρείται έγκληµα
πολέµου. Τον Ιανουάριο του 2000, οι κυβερνήσεις του κόσµου συµφώνησαν να απαγορεύσουν τη συµµετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις.
Κι όµως, σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Η.Ε., το 2006 υπολογίζεται ότι περισσότερα από 250.000 παιδιά συµµετείχαν
ενεργά σε ένοπλες συγκρούσεις, σε κυβερνητικές ένοπλες δυνάµεις, τάγµατα πολιτοφυλακής ή άλλες ένοπλες αντιπολιτευόµενες οµάδες.
Κάντε κάτι τώρα! Στείλε µε e-mail επιστολή - έκκληση προς τον Πρόεδρο της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κονγκό!
http://www.amnesty.org.gr/campaigns/childsoldiers/index.htm

ΗΜΕΡΕΣ
8 Μαρτου
2 Απριλου
25 ΜαAου
4 Ιουνου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Παγκσµια Ηµ#ρα της Γυνακας
Παγκσµια Ηµ#ρα Παιδικο Βιβλου
Παγκσµια Ηµ#ρα αλληλεγγης στους λαος, που
αγωνζονται για Ελευθερα, Ανεξαρτησα και Ανθρ%πινα ∆ικαι%µατα
∆ιεθνς Ηµ#ρα των ∆ικαιωµτων του Παιδιο

❖ Συζητµε και γρφουµε µηνµατα σε κρτες για να τα στελουµε στη ∆ιεθν
Αµνηστα, δηλ%νοντας τη συµµετοχ και την υποστριξ µας στην προστασα των δικαιωµτων του ανθρ%που.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

= Σηµει%νω µερικ#ς απ τις ηµ#ρες παγκσµιων αφιερωµτων και αναζητ% και λλες
στην ιστοσελδα της ∆ιεθνος Αµνηστας.:
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¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞

ÊˆÙ. 1.3 ªÂÚÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›·
·ﬁ ÙË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·

ÊˆÙ. 1.4 ªÂÙ¿ ·ﬁ ¤ÎÚËÍË ˘ÚËÓÈÎÔ‡
·ÓÙÈ‰Ú·ÛÙ‹Ú· ÛÂ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ

Παρατηροµε τις εικνες, διαβζουµε και σχολιζουµε:
Στις 26 Απριλ ου 1986 στο Τσερνοµπ λ να πυρηνικ δυστχηµα απελευθρωσε ραδιενργεια 40 φορς µεγαλτερη απ αυτ! των Χιροσ µα και Ναγκασκι. Ραδιενεργ νφος
δηµιουργ!θηκε πνω απ την Ουκραν α, τη Λευκορωσ α, τη Ρωσ α και λλες περιοχς
της Ευρ πης εκθτοντας στη ραδιενργεια περ που 8,5 εκατοµµρια ανθρ πους. Μετ
την κρηξη και την πυρκαγι που ακολοθησε πολλο νθρωποι πθαναν και αρκετο
αρρωστα νουν µχρι σ!µερα απ λευχαιµ α και καρκ νο.
❖ Συζητµε για το συγκεκριµ#νο γεγονς.
✓ Ποια δικαι%µατα των ανθρ%πων παραβιστηκαν;
✓ Ποια προβλµατα αντιµετ%πισαν και αντιµετωπζουν οι νθρωποι εκε;
✓ Ποιες οργαν%σεις θα µποροσαν να βοηθσουν τους ανθρ%πους αυτς της περιοχς;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
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Η Οικουµενικ ∆ιακρυξη των Ανθρωπ νων ∆ικαιωµτων χει ως στχο να κατοχυρ σει ανθρ πινα δικαι µατα πως το δικα ωµα της ζω!ς, της αξιοπρπειας, της ασφλειας, της ελευθερ ας, της µρφωσης σε παγκσµιο επ πεδο. Η ∆ιεθνς Αµνηστ α ε ναι
µια µη κυβερνητικ! οργνωση που συµβλλει στην προστασ α ανθρ πων ολκληρου
του κσµου. Τα µλη και οι υποστηρικτς της αγων ζονται χι µνο για την πρληψη
αλλ και την αποκλυψη της παραβ ασης των ανθρωπ νων δικαιωµτων και διαµαρτρονται δηµσια για να σταµατ!σουν οι παραβισεις. Το ∆ιεθνς Ανθρωπιστικ
∆ καιο προστατεει τους αµχους, τους ασθενε ς, τους αιχµαλ τους πολµου και γενικ λους, σοι δεν λαµβνουν µρος σε πολεµικς συγκροσεις και απαγορεει τη
χρ!ση χηµικ ν ! βιολογικ ν πλων.

2ο

Κεφάλαιο 2ο: Τα δικαιώµατα του παιδιού
Α
ΕΜ
4η Θ
ΤΙΚ

Τα δικαιµατα του παιδιο

Κεφάλαιο
Η

ΕΝ

ΟΤ Η

ΤΑ

φωτ. 2.1 Τα δικαι µατα των παιδι ν

❖ Με τη βοθεια του δασκλου  της δασκλας µας συζητµε για τα δικαι%µατα του παιδιο.

¡·È, Î·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ù· Û¤‚ÔÓÙ·È Î·È Ó·
Ù· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ﬁÏÔÈ.

"πως οι µεγλοι, τσι και τα παιδι χουν δικαι µατα που προστατεονται
απ τη Σµβαση για τα ∆ικαιµατα του παιδιο (Unicef). Η Σµβαση περιλαµβνει 54 ρθρα, τθηκε σε ισχ απ το τος 1990 και την χουν υπογρψει
σχεδν λες οι χ ρες του κσµου. Τα κυριτερα δικαι µατα των παιδι ν ε ναι:
α. Το δικα ωµα για ζω, δηλαδ! για στγη, φαγητ και γιατρ αν αρρωστ!σουν.
β. Το δικα ωµα να ε ναι ασφαλ, δηλαδ! να µην τα κακοποιον, να µην τα
αµελον, να µην τα εκµεταλλεονται.
γ. Το δικα ωµα για εκπα δευση και παιχν δι.
δ. Το δικα ωµα να σκφτονται και να εκφρζουν ελεθερα τη γνµη τους.
❖ Παρατηροµε τις εικνες, συζητµε και συµπληρ%νουµε στη λεζντα τα
δικαι%µατα των παιδι%ν που παραβιζονται:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

∫·È ÂÌÂ›˜ Ù· ·È‰È¿
¤¯Ô˘ÌÂ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·!
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❖ Στα σκτσα παρουσιζονται κποια απ τα δικαι%µατα των παιδι%ν που παραβιζονται στη σηµεριν εποχ. Γνωρζετε κποια λλα δικαι%µατα που παραβιζονται;
Μαθανουµε για τους υπερασπιστ!ς των παιδιν:
Ο Συνγορος του Πολτη εναι µια Ανεξρτητη Αρχ, λειτουργε δηλαδ µε
βση καννες που ορζει η δια η Αρχ και ελ#γχεται µνο απ τη Βουλ των
Ελλνων. ∆ηµιουργθηκε το 1997 για να προστατεει τα δικαι%µατα λων των
πολιτ%ν. Κθε πολτης, ανεξρτητα απ την εθνικτητ του, µπορε να απευθυνθε στο Συνγορο αν αντιµετωπζει κποιο πρβληµα µε δηµσια υπηρεσα
στην Ελλδα  στο εξωτερικ. Οι υπηρεσες του εναι δωρεν.
Bνα απ τα τµµατα του Συνηγρου του Πολτη εναι ο Κκλος ∆ικαιωµ των
του Παιδιο. Αποστολ του εναι να υπερασπζεται τα δικαι%µατα των ανηλκων, δηλαδ λων των αγορι%ν και των κοριτσι%ν #ως 18 ετ%ν.
Συµβουλευµαστε την ιστοσελδα:
http://www.synigoros.gr/0-18/gr/children/news.html και µαθανουµε περισστερα
για τη δρση του Συνηγρου του παιδιο στα σχολεα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
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1. Παραθ#τουµε #να απ τα τελευταα σηµει%µατα του Αντ%νη Σαµαρκη που δηµοσιεθηκε στο περιοδικ της UNICEF και παραµ#νει επκαιρο:
Ποτ! πια πλεµος!
"Τις τελευτα ες νχτες
δεν βλπω νειρα,
φοβµαι πια να ονειρεοµαι"
επε το οχτχρονο παιδ
απ το Κσσοβο.
Το παιδ ξαναζοσε στα νειρ του
τον εφιλτη του πολ#µου.

Κεφάλαιο 2ο: Τα δικαιώµατα του παιδιού

❖ Συζητµε ποια δικαι%µατα του παιδιο παραβιζονται, ταν γνεται πλεµος.
1. Το δικαωµα να ζσει.
2. Το δικαωµα να #χει φαγητ.
3. Το δικαωµα να πηγανει στο σχολεο.
4. .............................................................................................................
5. .............................................................................................................
6. .............................................................................................................
2. Σµφωνα µε στοιχεα της ∆ιεθνος Αµνηστας αγρια και κορτσια στρατολογονται
ετε δια της βας ετε µε τη θ#λησ τους σε #νοπλες οµδες στο ανατολικ Κονγκ, που
ο εµφλιος πλεµος µανεται ακµα. Σε φτωχ#ς περιοχ#ς που ρηµζονται απ τον
πλεµο τα παιδι, που #τσι και αλλι%ς δεν πηγανουν στο σχολεο, κατατσσονται προκειµ#νου να εξασφαλσουν #να πιτο φαγητ. Σε λλες περιπτ%σεις τα αρπζουν και
τα υποχρε%νουν να καταταγον. Αρκετ απ αυτ καταλγουν να πολεµον, εν% λλα
χρησιµοποιονται ως κατσκοποι, αγγελιοφροι, µεταφορες  φρουρο.
✓ Ποιες σκ#ψεις κνετε σχετικ µε αυτ το θ#µα;
✓ Εµες τι µποροµε να κνουµε για να αλλξει ο κσµος µας;

ª∂ §π°∞ §√°π∞...
"λα σχεδν τα κρτη χουν χρος να φροντ ζουν να εξασφαλ ζουν στα παιδι την αναγκα α προστασ α και ασφλεια και να παρχουν τις κατλληλες συνθ!κες για την ανπτυξ! τους. Για το λγο αυτ λαµβνουν µτρα που προστατεουν τα δικαιµατα των
παιδιν.

ªÂ ÙËÓ √ È Î Ô ˘ Ì Â Ó È Î ‹ ¢ È · Î ‹ Ú ˘ Í Ë Ù ˆ Ó ¢ È Î · È ˆ Ì ¿ Ù ˆ Ó Ù Ô ˘ ∞ Ó ı Ú Ò  Ô ˘ Ù · ‰ È Î · È Ò Ì · Ù · Ù Ô ˘ · Ù ﬁ Ì Ô ˘ Á È · ˙ ˆ ‹ ,
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÂÈÚ‹ÓË Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ¿.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ﬁÌˆ˜, ·Ó Î·È Ù· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÙﬁÌÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔ ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú·‚È¿ÛÂÈ˜.
¢ È Â ı Ó Â › ˜ √ Ú Á · Ó Ò Û Â È ˜ , ﬁ  ˆ ˜ Ë ¢ È Â ı Ó ‹ ˜ ∞ Ì Ó Ë Û Ù › · , Ë Unicef , · Á ˆ Ó › ˙ Ô Ó Ù · È Î · ı Ë Ì Â Ú È Ó ¿ Á È · Ó · ˙ Ô ˘ Ó ﬁ Ï Ô È
Ô È ¿ Ó ı Ú ˆ  Ô È Ì Â ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ Î · È  Ú · Á Ì · Ù È Î ¿ ·ÛÊ·ÏÂ›˜ Î · È Á È · Ó ·  Ú Ô Û Ù · Ù Â ‡ Û Ô ˘ Ó Ù ·
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ·ÎﬁÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·.
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