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διεθνής 
αμνηστία 

Στά τελευταία χρόνια, oí άνθρωποι σέ ολόκληρο τόν κόσμο, συνει
δητοποιούν ολοένα καί περισσότερο την ανάγκη νά υπάρχει μιά 
αποτελεσματική διεθνής προστασία γιά τά θεμελιώδη ανθρώπινα δι
καιώματα. Οί εκθέσεις τεκμηριώνουν σταθερά τίς αυξανόμενες φυ
λακίσεις μεγάλου άριθμοϋ πολιτικών κρατουμένων (πολλοί άπό τους 
οποίους κρατούνται χωρίς δίκη γιά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
άπό πέντε χρόνια), τήν κλιμάκωση στή χρήση των βασανιστηρίων 
σά συνηθισμένου μέσου κυβερνητικής πολιτικής, τίς εξαφανίσεις 
καί τίς ομαδικές εκτελέσεις ανθρώπων πολιτικά «ανεπιθύμητων», 
των οποίων τήν εκτέλεση αναλαμβάνουν ημιεπίσημα «αποσπάσματα 
θανάτου» — καί όλα αυτά συμβαίνουν σέ χώρες μέ διαφορετική πο
λιτιστική στάθμη, οικονομική κατάσταση καί ιδεολογική τοποθέτηση. 

Παρά τίς προσπάθειες του Όργανισμοϋ 'Ηνωμένων Εθνών καί στον 
τομέα του διεθνούς δικαίου, ό κόσμος δέν έχει ακόμη αποκτή
σει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό, πού νά παρεμποδίζει τίς πιό 
πάνω καθώς καί άλλες παραβιάσεις τών ανθρώπινων δικαιωμάτων 
καί νά προστατεύει τά θύματα τών παραβιάσεων αυτών. "Ισως ή 
μόνη εναλλακτική λύση, πού έχει αποδειχτεί κάπως αποτελεσματική, 
είναι ή δύναμη τής διεθνούς κοινής γνώμης, πού έχει αφυπνιστεί 
καί πού μπορεί νά μεταβληθεί σ' ενα ισχυρό όργανο διεθνούς παρέμ
βασης σέ περιπτώσεις κρίσεων, πού σχετίζονται μέ τά ανθρώπινα δι
καιώματα. Αυτό αποτελεί τή θεμελιώδη πίστη καί εμπειρία, πάνω 
στίς όποιες έχει θεμελιωθεί τό έργο τής Διεθνούς 'Αμνηστίας. 



μια μοναδική 
κίνηση 

Μέσα στό γενικό φάσμα τοΟ έργου γιά τά ανθρώπινα δικαιώματα 
ή Διεθνής 'Αμνηστία διαδραματίζει έναν πολύ ιδιάζοντα ρόλο. Ή Διε
θνής Αμνηστία ιδρύθηκε τό 1961 μετά από μιά έκκληση, πού έκανε 
ό βρετανός δικηγόρος Πήτερ Μπένενσον γιά νά οργανωθεί ένας 
μηχανισμός γιά τήν παροχή πρακτικής βοήθειας σέ φυλακισμένους 
γιά τίς πολιτικές καί θρησκευτικές τους πεποιθήσεις ή εξαιτίας 
φυλετικών ή γλωσσικών προκαταλήψεων. Μέσα σ' ένα μήνα από τή 
δημοσίευση της έκκλησης του ó Πήτερ Μπένενσον έλαβε περισσότε
ρες από χίλιες προσφορές υποστήριξης του έργου γιά τή συλλογή 
πληροφοριών γιά διάφορες περιπτώσεις, τή δημοσίευση τους καί τήν 
προσέγγιση κυβερνήσεων. Μέσα σέ δύο μήνες αντιπρόσωποι από πέντε 
χώρες είχαν δημιουργήσει τά αρχικά κύτταρα μιας διεθνούς κίνησης. 
'Ιδρυτής καί πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής 
της νέας οργάνωσης (1963-1974) ήταν ό Σήν Μάκ Μπράιντ, βρα
βείο Νόμπελ Ειρήνης (1974). 

Σήμερα ή Διεθνής 'Αμνηστία παραμένει ή μοναδική στό είδος της 
οργάνωση σέ ολόκληρο τόν κόσμο. "Εχει περισσότερα άπό 100.000 
μέλη σέ 78 χώρες με οργανωμένα εθνικά τμήματα σέ 33 άπό αυτές. Ή 
Διεθνής Γραμματεία της στό Λονδίνο έχει ένα επιτελείο άπό 85 άτομα 
καί χειρίζεται σχεδόν 5.000 ατομικές περιπτώσεις φυλακισμένων 
κάθε χρόνο, ένώ παράλληλα ξεκινάει ενέργειες πού αφορούν εκα
τοντάδες χιλιάδες κρατουμένους, ανεξάρτητα άπό τήν ιδεολογία είτε 
τών θυμάτων είτε τών ενδιαφερόμενων κυβερνήσεων (Στατιστική 1976). 

Μεγάλη άξια στον τρόπο μέ τόν όποϊο ενεργεί ή Διεθνής 'Αμνη
στία έχει ή προσπάθεια της νά προαγάγει τήν εφαρμογή άρχων μέ 
παγκόσμια αναγνώριση όχι μόνο σέ επίπεδο κυβερνήσεων καί διε
θνών οργανώσεων, άλλα καί μέ τή συντονισμένη δράση αφοσιωμένων 
στό σκοπό της ατόμων, πού εργάζονται σέ μικρές κατά τόπους ομά
δες. Μέσο του δικτύου μελών καί υποστηρικτών ή Διεθνής 'Αμνη
στία επιστρατεύει τήν κοινή γνώμη, εργάζεται γιά τήν απελευθέρωση 
τών κρατουμένων συνειδήσεως, προστατεύει τίς οικογένειες τους άπό 
τίς στερήσεις, βοηθάει τους πρόσφυγες, πού έχουν γίνει ή κινδυνεύουν 
νά γίνουν κρατούμενοι συνειδήσεως, καί επιζητεί νά εφαρμοστούν 
βελτιωμένοι διεθνείς δροι γιά τή μεταχείριση τών κρατουμένων. 

έρευνα 
Τό έργο τής Διεθνούς 'Αμνηστίας βασίζεται σέ λεπτομερειακή έρευ

να ιδιαίτερων περιπτώσεων ξεχωριστών κρατουμένων καθώς καί περι
πτώσεων μαζικών παραβιάσεων τών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ή Διε
θνής Γραμματεία διατηρεί ένα Τμήμα 'Ερευνών αποτελούμενο άπό είδι-
κευμένο επιτελείο, τό όποιο μελετά τίς καταγγελίες γιά βασανιστήρια 
ή κράτηση πού προέρχονται άπό όλο τόν κόσμο. Τό Τμήμα 'Ερευ
νών δέχεται πληροφορίες άπό πολλές πηγές, στίς όποιες περιλαμβά
νονται: ό διεθνής τύπος, δελτία ραδιοφωνικών εκπομπών, αναφορές 
νομικών εμπειρογνωμόνων, επιστολές άπό συναδέλφους τών κρατου
μένων καί επαφές τής Διεθνούς 'Αμνηστίας σέ πολλές χώρες. Τό Τμήμα 
'Ερευνών, έξαλλου, στέλνει ειδικές επίσημες αποστολές, οί οποίες 
έχουν σά σκοπό νά εκτιμήσουν επί τόπου τίς διάφορες καταστάσεις, 
νά συναντήσουν τους κρατουμένους καί νά συζητήσουν μέ κυβερ
νητικούς εκπροσώπους. Μετά άπό αυτό οί εκθέσεις τοΰ Τμήματος 
'Ερευνών μαζί μέ 2 λεπτομερείς προτάσεις στέλνονται στά μέλη «προς 
ένέργειαν». 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ είναι μιά παγκόσμια κίνηση υπέρ 
τών ανθρώπινων δικαιωμάτων, πού δέν εξαρτάται άπό καμία 
κυβέρνηση, καμία πολιτική παράταξη, ιδεολογία ή θρησκευτικό 
δόγμα. Εργάζεται γιά τήν απόλυση άντρων καί γυναικών, πού 
έχουν φυλακιστεί σέ οποιοδήποτε μέρος γιά τίς πεποιθήσεις 
τους, τό χρώμα τους, τή γλώσσα τους, τήν εθνική τους κατα
γωγή ή τή θρησκεία, μέ τήν προϋπόθεση πώς δέν έχουν χρη
σιμοποιήσει βία ή συνηγορήσει υπέρ αυτής. Τά πρόσωπα αυτά 
ονομάζονται «κρατούμενοι συνειδήσεως». 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ αντιτίθεται στή χρήση βασανιστη
ρίων καί στην ποινή τοΰ θανάτου σέ κάθε περίπτωση καί χωρίς 
καμία επιφύλαξη. Σήμερα διεξάγει μιά διεθνή εκστρατεία γιά 
τήν κατάργηση τών βασανιστηρίων. 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ συνηγορεί υπέρ τής έγκαιρης καί 
κανονικής διεξαγωγής τών δικών γιά όλους τους πολιτικούς 
κρατουμένους καί εργάζεται προς όφελος ατόμων, πού κρατούν
ται χωρίς νά τους απαγγέλλεται καμία κατηγορία ή χωρίς νά 
δικάζονται, καί εκείνων πού εξακολουθούν νά κρατούνται καί 
μετά τήν έκτιση τής ποινής τους. 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ επιδιώκει νά τηρείται σέ όλο τόν 
κόσμο ή Παγκόσμια Διακήρυξη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών περί 
'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καί οί πρότυποι 'Ελάχιστοι Κανόνες 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών γιά τή Μεταχείριση τών Κρατουμένων. 

για την 
κατάργηση τών 
βασανιστηρίων 

Κατά τό 1973 ή Διεθνής 'Αμνηστία εξαπέλυσε μιά παγκόσμιας 
κλίμακας εκστρατεία γιά τήν κατάργηση τών βασανιστηρίων. Ή Διε
θνής Γραμματεία διατηρεί τώρα ενα ειδικό τμήμα, του όποιου απο
κλειστική αποστολή είναι νά προαγάγει παραπέρα τήν ενημέρωση 
τοΰ κοινού πάνω στή χρήση τών βασανιστηρίων καί νά αναπτύξει 
αποτελεσματικές μεθόδους σέ διεθνή, περιφερειακά καί εθνικά επί
πεδα μέ σκοπό νά σταματήσουν τά βασανιστήρια. Τό ειδικό αυτό 
τμήμα ασχολείται μέ τή σύνταξη «κωδίκων ηθικής» γιά δικαστές, 
γιατρούς, αστυνομικούς, στρατιωτικό προσωπικό καί τυχόν άλλες 
κατηγορίες ανθρώπων πού θά μπορούσαν νά βρεθούν ανακατεμένοι 
στή διαδικασία τών βασανιστηρίων. 

Ή Διεθνής 'Αμνηστία μέ τίς προσπάθειες της έχει κατορθώσει 
νά σώσει συγκεκριμένα θύματα βασανιστηρίων (όταν οί λεπτομέρειες 
τών περιπτώσεων τους γίνονταν έγκαιρα γνωστές) καί έχει επίσης 
πετύχει νά συνταχθεί ή ιστορική Διακήρυξη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
«γιά τήν προστασία όλων τών ανθρώπων άπό βασανιστήρια καί άλλου 
είδους σκληρή, απάνθρωπη ή ατιμωτική μεταχείριση ή ποινή» (1975). 

κρατούμενοι 
συνειδήσεως 

'Εκτός άπό τίς γενικές δραστηριότητες της γιά τήν προάσπιση 
τών ανθρώπινων δικαιωμάτων, ή Διεθνής 'Αμνηστία αποτελεί τήν 
πιό πρωτοποριακή μή κυβερνητική οργάνωση, πού χειρίζεται συγκε
κριμένα περιστατικά αυτού τοΰ είδους. "Οταν εξακριβωθεί μιά περί
πτωση φυλάκισης ενός κρατουμένου συνειδήσεως, ή Διεθνής Γραμμα
τεία τήν αναθέτει σέ μιά άπό τίς ομάδες υιοθεσίας τής Διεθνούς 'Αμνη
στίας. Καί τότε καθεμιά άπό τίς μικρές αυτές ομάδες αναλαμβάνει 
τό ζωτικό έργο νά κινηθεί τό διεθνές ενδιαφέρον γιά τήν προστα
σία τών βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, πού παραβιάζονται σέ κάθε 
τέτοια περίπτωση. Ή ενδιαφερόμενη κυβέρνηση καί οί ιθύνοντες τής 
φυλακής αντιμετωπίζουν τότε μιά επίμονη, συνεχή καί καλά τεκμη
ριωμένη έκκληση, πού τους προτρέπει νά αναθεωρήσουν τήν περί
πτωση καί νά απελευθερώσουν τόν κρατούμενο τους. Γράμματα στέλ
νονται σέ υπουργούς, πρεσβείες, τίς κυριότερες εφημερίδες καί σέ 
διεθνείς οργανώσεις. Άπό πρόσωπα, πού διαθέτουν επιρροή, ζητείται 
νά προσθέσουν τό ονομά τους σέ αιτήσεις καί διαμαρτυρίες. Σέ επεί
γουσες περιπτώσεις, διακεκριμένοι δικαστές μπορεί νά σταλούν γιά 
νά παραστούν σέ αμφίβολης εγκυρότητας δίκες ή γιά νά συνηγορή
σουν γιά τή σωτηρία τής ζωής ενός καταδικασμένου θύματος. 

Σέ πολλές περιπτώσεις, συγκεκριμένοι κρατρύμενοι έχουν απε
λευθερωθεί μετά άπό επίμονη προσπάθεια μιας ομάδας τής Διεθνούς 
'Αμνηστίας. "Αλλοι κρατούμενοι είναι δυνατό νά ευνοηθούν άπό 
μιά γενική ή μερική αμνηστία, πού παρέχεται σάν αποτέλεσμα μιας 
εκστρατείας άπό μέρους τής Διεθνούς 'Αμνηστίας. Θά πρέπει όμως 
νά λεχθεί συγχρόνως πώς ή Διεθνής "Αμνηστία δέ συνηθίζει νά επι
ζητεί αναγνώριση γιά τυχόν απόφαση μιας κυβέρνησης νά απελευ
θερώσει ένα κρατούμενο άτομο. Καί τούτο έστω καί αν ή οργάνωση 
διερευνούσε τίς συγκεκριμένες περιπτώσεις ή προσπαθούσε νά πε
τύχει τήν απελευθέρωση τοΰ κρατουμένου. 

'Εκτός άπό τήν απόλυση τών κρατουμένων, ή Διεθνής 'Αμνηστία 
ενδιαφέρεται επίσης γιά τήν ανακούφιση, βοήθεια καί προστασία τών 
ίδιων τών κρατουμένων καί τών οικογενειών τους κατά τή διάρκεια 
τής κράτησης τους. Ειδικά υγειονομικά εφόδια στέλνονται στους 
κρατουμένους, βιβλία δίνονται σέ φοιτητές πού μέ τή φυλάκιση διέ
κοψαν τίς σπουδές τους, χρήματα συγκεντρώνονται γιά αντιμετώπιση 
δαπανών διατροφής, ντυσίματος καί σχολείων. Καί, τέλος, κατά περι
πτώσεις παρέχεται οικονομική βοήθεια γιά τά έξοδα τής υπεράσπισης. 

αποστολές 
Γιά νά επαγρυπνεί γιά τή συμμόρφωση προς τά διεθνή νομικά πρό

τυπα κατά τή διεξαγωγή πολιτικών δικών καί γιά νά κάνει διπλωμα
τικές παραστάσεις υπέρ τών υιοθετημένων κρατουμένων, ή Διεθνής 
'Αμνηστία αναλαμβάνει κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό άπό επίσημες 
αποστολές. Κάθε αποστολή ανατίθεται κανονικά σ" ένα ή περισσότερα 
διακεκριμένα πρόσωπα άπό τόν κόσμο τών νομικών ή τόν τομέα 
διεθνών σχέσεων καί μπορεί νά περιλαμβάνει ακόμη μέλη τής Διε
θνούς 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τής οργάνωσης ή τής Διεθνούς Γραμ
ματείας της. Μέ βάση τό έργο καί τίς διερευνητικές δραστηριότητες 
αυτών τών αποστολών ή Διεθνής "Αμνηστία κάνει επίσημες δηλώ
σεις προς τό διεθνή τύπο καί δημοσιεύει συχνά εκθέσεις καί άλλα 
κατατοπιστικά έγγραφα. 



εκστρατεία για την κατάργηση 
της πσινής του θανάτου 

'Από τόν καιρό τής ίδρυσης της ή Διεθνής 'Αμνηστία έχει αντιταχθεί στην ποινή του θανάτου, 
γιατί τή θεωρεί σκληρή, απάνθρωπη καί ατιμωτική ποινή, πού δέν υπόκειται σέ ανάκληση, ένώ είναι 
δυνατό νά επιβληθεί σέ αθώους, καί πού δέ λειτουργεί σάν προληπτικό τοδ εγκλήματος, ένω αποτελεί 
παραβίαση τοδ δικαιώματος ζωής πού προβλέπει ή Παγκόσμια Διακήρυξη τών 'Ανθρώπινων Δικαιω
μάτων καθώς καί αλλά διεθνή όργανα. 

Τό 1975 τό Διεθνές Συμβούλιο της ΔιεθνοΟς Αμνηστίας αποφάσισε νά αναλάβει μιά εκτεταμένη 
προσπάθεια γιά τήν καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά μέ τίς θεμελιώδεις αρχές, πού αναφέρον
ται στό πολύπλοκο πρόβλημα της ποινής του θανάτου. Στίς 10 Δεκεμβρίου 1977, στην 29η επέτειο τής 
Παγκόσμιας Διακήρυξης τών 'Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, ή Διεθνής 'Αμνηστία θά δημοσιεύσει μιά 
εκτενή έκθεση γιά τήν ποινή τοδ θανάτου σέ ολόκληρο τόν κόσμο καί θά συγκαλέσει μιά διεθνή 
'διάσκεψη στή Στοκχόλμη πάνω σ' αυτό τό θέμα. 

'Εκτός άπό αυτές τίς γενικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες, ή Διεθνής 'Αμνηστία εξακολουθεί νά 
εφαρμόζει ένα τακτικό πρόγραμμα, μέ τό όποιο επιζητεί νά παρεμβαίνει, σέ ανθρωπιστική πάντοτε 
βάση, σέ όλες τίς πολιτικής φύσης περιπτώσεις, στίς όποιες υπάρχει πιθανότητα νά επιβληθεί καί νά 
εκτελεστεί ή ποινή του θανάτου, καθώς επίσης νά συνεργάζεται μέ άλλες μή κυβερνητικές οργανώσεις 
μέ στόχο τήν ολοκληρωτική κατάργηση τής νομοθεσίας, πού προβλέπει τήν ποινή του θανάτου. 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 
ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

έτος «κρατουμένων 
συνειδήσεως» τό 1977 

Έτος Κρατουμένων Συνειδήσεως ονομάστηκε τό 1977. Σέ μιά συντονισμένη εκστρατεία οι ομάδες 
καί τά μέλη τής Διεθνούς 'Αμνηστίας θά επιζητήσουν νά αυξήσουν τή γνώση του κοινού καί τό ενδια
φέρον του γιά τις παραβιάσεις τών ανθρώπινων δικαιωμάτων, σέ οποιαδήποτε χώρα τής γής καί αν συμ
βαίνουν, καί νά εξασφαλίσουν μεγαλύτερη υποστήριξη στους κρατουμένους συνειδήσεως σέ ολόκληρο 
τό\ κόσμο. 

Ξεχωριστή είναι ή συμβολή σημαντικών προσωπικοτήτων άπό τον κόσμο τής τέχνης, τοδ 
κινηματογράφου, τής μουσικής καί τής λογοτεχνίας. Κάθε μήνα τοδ έτους ή προσοχή όλων θά συγκεν
τρώνεται σέ μιά ξεχωριστή κατηγορία κρατουμένων, δπως: αγρότες, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι, βου
λευτές κτλ. Σέ όλες τίς χώρες θά μαζευτούν υπογραφές γιά μιά έκκληση, μέ τήν οποία θά προτρέπεται 
ή Γενική Συνέλευση τών Ηνωμένων 'Εθνών «νά λάβει άμεσα καί θετικά μέτρα πού νά εξασφαλίζουν 
τήν αυστηρή τήρηση τής Παγκόσμιας Διακήρυξης τών "Ανθρώπινων Δικαιωμάτων». 

Τά χρήματα, πού θά συγκεντρωθούν κατά τό ειδικό αυτό έτος, θά τά διαχειρίζεται ή Διεθνής 'Εκτε
λεστική 'Επιτροπή τής Διεθνούς 'Αμνηστίας καί θά προορίζονται γιά τήν ενίσχυση 
τών εθνικών προγραμμάτων καί οργανώσεων τοδ κινήματος τής Διεθνούς 'Αμνηστίας | 
καθώς και γιά κάλυψη δαπανών τής Διεθνοδς Γραμματείας. Τό κέντρο γιά τό συντο
νισμό όλων αυτών τών δραστηριοτήτων έχει εγκατασταθεί στό Λουξεμβοδργο. 
Διεύθυνση: Promotion Department 

P.O. Box 1341 
3 Rue des Glacis Luxembourg 

Τά μέλη τής ΔιεθνοΟς 'Αμνηστίας προέρχονται άπό ολα τά 
επαγγέλματα καί περιλαμβάνουν κοινωνικούς λειτουργούς, εκ
παιδευτικούς, συνδικαλιστές, δικηγόρους, νοικοκυρές, σπουδα
στές, νοσοκόμους, γιατρούς, προσωπικό τών μέσων ενημέρωσης, 
επιχειρηματίες, συνταξιούχους καί καλλιτέχνες. Τά μέλη κα
νονικά ανήκουν σέ μικρές ομάδες οργανωμένες στά πλαίσια 
τών εθνικών τμημάτων. Κάθε τέτοιο εθνικό τμήμα, - ρίν άπό 
τήν επίσημη αναγνώριση του, οφείλει νά υποβάλει τό κατα
στατικό του γιά έγκριση στή Διεθνή Εκτελεστική Επιτροπή. 
Στά εθνικά αυτά τμήματα υπάρχει ακόμη μεγάλος αριθμός άτό-
μων-μελών. Σέ χώρες όπου δέν υπάρχει εθνικό τμήμα, τά άτομα 
μπορούν νά γραφτούν σά διεθνή μέλη, απευθείας υπαγόμενα στή 
διεθνή οργάνωση. 

Εθνικά τμήματα τής ΔιεθνοΟς 'Αμνηστίας υπάρχουν στίς 
ακόλουθες χώρες: 

Στίς παρακάτω χώρες, εξάλλου, υπάρχουν άτομα-μέλη, συνδρομητές καί 
υποστηρικτές τής Διεθνούς 'Αμνηστίας: 

Αυστρία 
Αυστραλία 
Βέλγιο 
Γαλλία 
Γκάνα 
Δανία 
Δημοκρατία Κορέας 

'Ελβετία 
Ελλάδα 
Ήνωμ. Πολιτ. 'Αμερικής 
Ηνωμένο Βασίλειο 
'Ιαπωνία 
'Ινδία 
'Ιρλανδία 
'Ισλανδία 
'Ισραήλ 
'Ιταλία 

Καναδάς 
Λουξεμβούργο 
Μεξικό 
Μπανγκλαντές 
Νέα Ζηλανδία 
Νεπάλ 
Νιγηρία 
Νορβηγία 

'Ολλανδία 
Όμοσπονδ. 
Πακιστάν 

Γερμανική Δημοκρατία 

Περού 
Σουηδία 
Σρί Αάνκα 
Φαιρόαι Νήσοι 
Φιλανδία 

"Ολα τά εθνικά τμήματα τής ΔιεθνοΟς 'Αμνηστίας στέλνουν 
κάθε χρόνο αντιπροσώπους στή σύνοδο τοο ΔιεθνοΟς Συμβου
λίου, τό όποιο καθορίζει τή γενική πολιτική καί χειρίζεται τά 
θέματα προϋπολογισμού τής 'Οργάνωσης. Μιά έννεαμελής Διε
θνής Εκτελεστική 'Επιτροπή, εκλεγμένη άπό τό συμβούλιο, 
είναι υπεύθυνη γιά τήν εφαρμογή τών αποφάσεων τοΰ Συμ
βουλίου. 

Αίγυπτος 
Άμπου Ντάμπι 
Βενεζουέλα (ομάδα) 
Βερμούδες 
Βολιβία 
Γιουγκοσλαβία 
Γουιάνα 
Δημοκρατία Μαλγκασίας 
Δομινικανή Δημοκρατία 

"Ελ Σαλβαντόρ 
ΕΣΣΔ (ομάδα) 
Ζαΐρ 
Ζάμπια 

'Ιορδανία 
'Ιράκ 

'Ισημερινός 
'Ισπανία 
Καμερούν 
Κίνα 
Κιουρασάο (ομάδα) 
Κούβα 
Κουβέιτ 
Κοσταρίκα 
Δίβανος 
Διβύη 
Μαλαισία 
Μάλτα 
Μπαρμπάντος 
Μποτσβάνα 
Νέα Γουινέα 

Νότια 'Αφρική 
Παναμάς 
Παραγουάη 
Πολωνία 
Πορτογαλία 
Ροδεσία 
Σουρινάμ 
Ταϊβάν 
Ταϊλάνδη 
Τανζανία 
Τζαμάικα 
Τουρκία 
Φιλιππίνες 
Χόνγκ Κόνγκ 

Οί μέθοδοι εργασίας τής 'Οργάνωσης διέπονται άπό τή θεμελιώδη αρχή ότι 
ή ευθύνη γιά τήν προστασία τών ανθρώπινων δικαιωμάτων ξεπερνά τίς διαφορές 
εθνικότητας, φυλής ή πίστης. Ένώ οί τοπικές εθνικές οργανώσεις προστασίας 
τών δικαιωμάτων τοΰ πολίτη εργάζονται μέσα στά εθνικά τους πλαίσια, οί ομά
δες τής Διεθνούς 'Αμνηστίας εργάζονται πάνω σέ διεθνή βάση. Τά μέλη τής 
Διεθνούς 'Αμνηστίας μπορούν νά ασκήσουν πίεση στην ϊδια τους τήν κυβέρνηση 
γιά νά συμμορφωθεί μέ τους πρότυπους Ελάχιστους Κανόνες τών 'Ηνωμένων 
Εθνών γιά τή Μεταχείριση τών κρατουμένων καθώς καί γιά νά σεβαστεί τή 
γενική απαγόρευση τών βασανιστηρίων. Τά μέλη μπορούν ακόμη νά ενδιαφερθούν 
γιά προληπτική εργασία μέσα στην ϊδια τους τή χώρα, όπως είναι εκπαιδευτικά 
προγράμματα γιά τά ανθρώπινα δικαιώματα καί βελτίωση τής εθνικής νομοθεσίας, 
ώστε νά ανταποκρίνεται στίς σχετικές διεθνείς απαιτήσεις. 

Πάντως, ούτε οί ομάδες, ούτε καί τά άτομα-μέλη ασχολούνται μέ τους κρα
τουμένους συνειδήσεως μέσα στην ίδια τους τή χώρα. 'Επίσης κανένα εθνικό 
τμήμα ή άτομο-μέλος δέν οφείλει νά παρέχει πληροφορίες γιά τά συμβαίνοντα 
στή χώρα του καί τά εθνικά τμήματα δέν έχουν καμία ευθύνη γιά τυχόν μέτρα πού 
θά παρθούν ή εκθέσεις πού θά δημοσιευτούν γιά τή χώρα τους άπό τήν οργάνωση. 

Καθεμιά άπό τίς 1665 ομάδες υιοθεσίας εργάζεται γιά τρεις κρατουμένους 
συνειδήσεως, πού βρίσκονται σέ ξένες γι' αυτές χώρες. Οί περιπτώσεις κατανέ
μονται ισόρροπα τόσο γεωγραφικά όσο καί πολιτικά γιά νά εξασφαλίζεται ή 
αμεροληψία. Κάθε ομάδα υιοθεσίας προσπαθεί νά στείλει κάποιο είδος βοήθειας 
είτε στους ίδιους τους κρατούμενους είτε στίς οικογένειες τους, όταν τούτο κρί
νεται σκόπιμο. Αυτή ή βοήθεια παρέχεται επιπλέον τών χρημάτων πού συγκεν
τρώνει καί μοιράζει ή Διεθνής Γραμματεία καί τά όποια ανέρχονται κάθε χρόνο 
σέ περισσότερες άπό 80.000 λίρες στερλίνες (Στατιστική 1976). 

εκδόσεις τής διεθνούς αμνηστίας 
"Εκθέσεις πού δημοσιεύτηκαν άπό τή Διεθνή "Αμνηστία κατά τή διάρκεια τών τελευταίων ετών 

περιλαμβάνουν: 

—"Εκθεση έρευνας γιά καταγγελίες κακομεταχείρισης στή Βόρεια "Ιρλανδία, Σχ. A4, Σελίδες 48, Μάρ
τιος 1972. Τιμή 75 πένες ή 1,85 δολάρια. 
—"Εκθεση γιά καταγγελίες βασανιστηρίων στή Βραζιλία, Σχ. Α5, Σελίδες 108, πρώτη έκδοση, Σεπτ. 
1972, επανέκδοση μέ ανανεωμένο πρόλογο, Μάρτ. 1976. Τιμή 1.20 λίρες ή 3 δολάρια. 
— Πολιτικοί κρατούμενοι στό Νότιο Βιετνάμ, Σχ. A4. Σελίδες 36. Ίούλ. 1973. Τιμή 35 πένες ή 0,90 δολάρια. 
— Χρονικό τρεχόντων γεγονότων (περιοδικό τής Κίνησης 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ΕΣΣΔ), τεύ
χη 17, 18,21,24,27. Τιμή κάθε τεύχους 65 πένες ή 1,60 δολάρια. Διπλά τεύχη 19-20, 22-23, 25-26. 
Τιμή 85 πένες ή 2,10 δολάρια. Τά τεύχη 28 - 3! σ" έναν τόμο. τιμή 95 πένες ή 2,50 δολάρια. Τά τεύχη 
32-33 σ" έναν τόμο, τιμή 1,95 λίρες ή 4,95 δολάρια. 

—"Εκθεση Διεθνούς 'Αμνηστίας περί βασανιστηρίων, Σελίδες 246. Πρώτη έκδοση Δεκέμβριος 1973. 
Δεύτερη (ανανεωμένη) έκδοση "Ιανουάριος 1975. Τιμή 1,50 λίρες ή 3,75 δολάρια. 
— Χιλή: "Εκθεση τής ΔιεθνοΟς 'Αμνηστίας, Σχ. Α5. Σελίδες 80 στην αγγλική, 88 στην ισπανική, Σε
πτέμβριος 1974. Τιμή 85 πένες ή 2,10 δολάρια. 
— Σύντομη Έκθεση γιά τίς Συνθήκες Φυλάκισης στίς φυλακές τής Δυτικής Βεγγάλης, Σχ. A4. Σελίδες 16, 
Σεπτέμβριος 1974. 
—"Εκθεση αποστολής τής Διεθνούς 'Αμνηστίας στό 'Ισραήλ καί τήν Αραβική Δημοκρατία τής Συρίας 
γιά τή διερεύνηση ισχυρισμών γιά κακομεταχείριση καί βασανιστήρια, Σχ. Α5. Σελίδες 34. 'Απρίλιος 
1975. Τιμή 50 πένες ή 1,25 δολάρια. 
—'Εργαστήριο 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. "Εκθεση καί Προτάσεις, Σχ. Α5, Σελίδες 15, Απρίλιος 
1975. "Εκδοση τής "Εκστρατείας τής Διεθνοδς 'Αμνηστίας γιά τήν κατάργηση τών βασανιστηρίων. 
—Έκθεση τής αποστολής τής Αιεθνοδς 'Αμνηστίας στην 'Ισπανία, Σχ. Α5. Σελίδες 24 στην αγγλική, 28 
στην ισπανική, Σεπτέμβριος 1975. Τιμή 35 πένες ή 0,90 δολάρια. 
— Κρατούμενοι Συνειδήσεως στην ΕΣΣΔ. Ή μεταχείριση καί ή κατάσταση τους, Σχ. Α5, Σελίδες 154, 
Νοέμβριος 1975. Τιμή 1.00 λίρα ή 2,50 δολάρια. 
—Έκθεση τής αποστολής τής Διεθνοδς 'Αμνηστίας στή Δημοκρατία τής Κορέας, Σχ. A4, Σελίδες 36, 
"Ιούνιος 1976. Τιμή 50 πένες ή Ι δολάριο. 
—Έκθεση τής αποστολής τής Διεθνοδς 'Αμνηστίας στή Σρί Λάνκα, Σχ. A4, Σελίδες 52, δεύτερη έκδο
ση, Δεκέμβριος 1976. Τιμή 75 πένες ή 1,25 δολάρια. 
—Έκθεση τής αποστολής τής Διεθνούς 'Αμνηστίας στή Δημοκρατία τών Φιλιππίνων, Σχ. Α5. Σελίδες 60, 
Σεπτέμβριος 1976, Τιμή 90 πένες ή 1,80 δολάρια. 
— Αιεθνεϊς Κώδικες 'Ηθικής, Σχ. Α5, Σελίδες 32, 'Οκτώβριος 1976. Τιμή 40 πένες ή 1 δολάριο. 
—Έκθεση τής αποστολής τής Αιεθνοδς 'Αμνηστίας στην 'Αργεντινή, 6-15 Νοεμβρίου 1976, Σχ. A4, 

— Βασανιστήρια στην Ελλάδα. Ή πρώτη δίκη βασανιστών 1975, Σχ. Α5, Σελίδες 98, "Απρίλιος 1977. 
Τιμή 85 πένες. 
—'Ισλαμική Δημοκρατία τοδ Πακιστάν, "Εκθεση τής Διεθνούς "Αμνηστίας πού περιλαμβάνει τίς διαπιστώ
σεις μιας αποστολής στό Πακιστάν. 23 'Απριλίου- 12 Μαΐου 1976. Σχ. A4. Σελίδες 92. Μάιος 1977, 
Τιμή 75 πένες ή 1,25 δολάρια' 
—'Απόδειξη βασανιστηρίων: Μελέτες τής Δανικής "Ιατρικής 'Ομάδας τής Διεθνοδς "Αμνηστίας. Σχ. 
Α5, Σελίδες 40, 'Ιούνιος 1977. Τιμή 50 πένες. 

Εκτός άπό τίς πιό πάνω κύριες εκδόσεις, ή Διεθνής 'Αμνηστία δημοσιεύει ένα μηνιαίο πληρο
φοριακό δελτίο (Niews letter), έναν ετήσιο απολογισμό (Annual Report) καί μιά τακτική σειρά Δελτίων 
'Ενημέρωσης (Amnesty International Briefing Papers). Oí εκδόσεις αυτές πουλιούνται ξεχωριστά ή μέ 
έγγραφη συνδρομής. 

Δελτία ενημέρωσης τής Αιεθνοδς "Αμνηστίας: Είναι μιά νέα σειρά άπό τεύχη αναφερόμενα στά ανθρώπινα 
δικαιώματα κατά χώρες. Είναι σχήματος Α5 τών 12-16 σελίδων. Τά πρώτα εννέα τεύχη (αριθ. 1-9) 
είναι τά ακόλουθα: 

Σιγκαπούρη Ροδεσία/Ζιμπάμπουε Ααϊκή Δημοκρατία Υεμένης 
Παραγουάη Μαλάουι Ταϊβάν (Δημοκρατία τής Κίνας) 

" Ιράν Γουατεμάλα Τσεχοσλοβακία 

Συνδρομή γιά 10 τεύχη 6 λίρες ή 15 δολάρια, περιλαμβανόμενης συσκευασίας καί ταχυδρομικών. Τιμή 
γιά κάθε τεδχος 40 πένες ή 1 δολάριο. 

Τό μηνιαίο πληροφοριακό δελτίο (News letter) καί ó ετήσιος απολογισμός (Annual Report): Τό πληροφο
ριακό δελτίο είναι ένα έξασέλιδο μηνιαίο δελτίο τών εργασιών τής ΔιεθνοΟς 'Αμνηστίας γιά τά ανθρώ
πινα δικαιώματα σέ όλο τόν κόσμο καί περιλαμβάνει ένα δισέλιδο δελτίο τών εργασιών τής "Εκστρα
τείας γιά τήν Κατάργηση τών Βασανιστηρίων. 

Ό "Ετήσιος 'Απολογισμός δίνει μιά επισκόπηση κατά χώρες τών παραβιάσεων τών ανθρώπινων δι
καιωμάτων, οί όποιες περιήλθαν σέ γνώση τής Διεθνοδς 'Αμνηστίας. Συνδρομή ενός χρόνου καί γιά 
τά δύο 6 λίρες ή 15 δολάρια. 

Οί εκδόσεις τής ΔιεθνοΟς "Αμνηστίας διατίθενται στην αγγλική γλώσσα, αλλά στίς περισσότερες 
περιπτώσεις έχουν μεταφραστεί καί σέ άλλες κύριες γλώσσες από τή Διεθνή Γραμματεία ή τά εθνικά 
τμήματα τής ΔιεθνοΟς 'Αμνηστίας. 

'Αντίτυπα τών εκδόσεων τής Διεθνούς 'Αμνηστίας διατίθενται άπό τά γραφεία τών εθνικών τμημά
των τής Διεθνοδς Αμνηστίας. Οί διευθύνσεις τών γραφείων αυτών καί περισσότερες πληροφορίες 
ιιποοούν νά ίητηθοδν από τή Διεθνή Γοαυυατεία (Amnesty International. International Secretariat. 



οικονομική υποστήριξη 
Ή Διεθνής 'Αμνηστία χρηματοδοτείται άπό τά μέλη της σέ ολόκληρο τόν κόσμο 

μέ ατομικές εγγραφές καί μέ δωρεές. Τά μέλη πληρώνουν τή συνδρομή τους (πού δια
φέρει άπό χώρα σέ χώρα) καί διεξάγουν εκστρατείες γιά τή συγκέντρωση χρημάτων 
στίς περιοχές όπου ζουν. Γιά νά διατηρηθεί ó ανεξάρτητος καί αμερόληπτος χαρα
κτήρας της οργάνωσης τό Διεθνές Συμβούλιο της Διεθνούς 'Αμνηστίας έχει θεσπίσει 
αυστηρούς κανόνες γιά τήν αποδοχή χρημάτων πού νά εξασφαλίζουν ώστε κάθε ποσό 
χρημάτων πού παίρνει ή Διεθνής 'Αμνηστία (ή γραμματεία της, τά εθνικά τμήματα, 
οί επιτροπές καί οί ομάδες της) θά πρέπει νά μήν εκθέτει καθόλου σέ κίνδυνο παραβία
σης τίς αρχές, γιά τίς όποιες ή Διεθνής 'Αμνηστία εργάζεται, νά μήν περιορίζει τήν ελευ
θερία ενεργειών καί έκφρασης πού απολαμβάνει ή οργάνωση καί νά μήν περιορίζει 
τό πεδίο ενδιαφέροντος της. Οί λογαριασμοί της Διεθνούς Αμνηστίας ελέγχονται κάθε 
χρόνο καί δημοσιεύονται στον 'Ετήσιο 'Απολογισμό της 'Οργάνωσης. 

Οί διευθύνσεις τών 'Εθνικών Τμημάτων της Διεθνούς 'Αμνηστίας μπορεί νά ζη
τηθούν άπό τή Διεθνή Γραμματεία. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν νά ζητηθούν 
άπό τή διεύθυνση: 

AMNESTY INTERNATIONAL, International Secretariat 
10 Southampton Street, London WC2E 7HF, England. 
Telephone: 01-836 7788 Telex: 28502 
Telegrams: Amnesty London u ^ . « 

Tboxnas Hammarberg 
Γενικός Γραμματέας: "Martín EnnaLs 

διεθνής αναγνώριση 
Ή Διεθνής 'Αμνηστία βρίσκεται σέ συμβουλευτική σχέση μέ τά Ηνωμένα 'Εθνη 
(ECOSOC), τήν UNESCO καί τό Συμβούλιο της Ευρώπης, έχει σχέση συνεργασίας 
μέ τή Διαμερικανική 'Επιτροπή 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 'Οργανισμού 'Αμε
ρικανικών Κρατών καί σχέση παρατηρητοΰ μέ τόν 'Οργανισμό 'Αφρικανικής Ενό
τητας (Γραφείο γιά τήν Τακτοποίηση καί 'Εκπαίδευση 'Αφρικανών Προσφύγων). 

Τό έμβλημα της Διεθνούς 'Αμνηστίας είναι ενα κερί περιτριγυρισμένο άπό συρμα
τόπλεγμα. 

Τυπώθηκα στή Μεγάλη Βρετανία άπό τήν Hill and Garwood Ltd, Fourth Way, Wembley, 
Middlesex, England. 

Ή Ελληνική 'Επιτροπή Διεθνούς 'Αμνηστίας ιδρύθηκε τό 1976 μέ τήν πρωτο
βουλία παλαιών πολιτικών κρατουμένων καί ανθρώπων πού συνεργάστηκαν μέ τή Διεθνή 
'Αμνηστία στή διάρκεια της δικτατορίας. 

Ή Ελληνική 'Επιτροπή Διεθνούς 'Αμνηστίας χρειάζεται περισσότερα μέλη, 
μεγαλύτερη υλική καί ηθική συμπαράσταση γιά νά πραγματοποιήσει τους σκοπούς της. 
"Ηδη λειτουργεί ειδικό τμήμα γιά τίς «έπείγουσΕς ΐέ\©ρίγε\ες;», στά πλαίσια τή<: εκστρα
τείας γιά τήν κατάργηση τών βασανιστηρίων. -¡¿χχηχ. ... ,Ρ Ι ι Ι OC 

Γιά κάθε πληροφορία γράψτε ή τηλι 
Φορμίωνος 2, 'Αθήνα 507, τηλ. 720.290. 

Γιά κάθε πληροφορία γράψτε ή τηλεφωνεΐστεχ^ή Γ*ενικήΤραμματέίαΐΓΙ.'1§#ΰν*άί<)ί5 
«ους ηαν,ιύμιχάλη 20, 'Αθήνα 144 

Τηλ. 360.06 2 3 , 7 0 1 , 7 1 7 · 


