
Τι είναι το 
ODIHR;
Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ είναι ένα από τα βασικά 
περιφερειακά όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 
κόσμο.

Με έδρα την Βαρσοβία της Πολωνίας, το ODIHR 
δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη, τον Καύκασο, την 
Κεντρική Ασία και την Βόρεια Αμερική.

Προάγει τις δημοκρατικές εκλογές, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανοχή και την εξάλειψη 
των διακρίσεων και το κράτος δικαίου.

Το ODIHR είναι ο θεσμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία 
στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ενός διακυβερνητικού φορέα που 
εργάζεται για την σταθερότητα, την ευημερία και την 
δημοκρατία στα 56 Κράτη που συμμετέχουν σε αυτόν.

Ο ΟΑΣΕ, που καλύπτει την περιοχή που εκτείνεται από 
το Βανκούβερ έως το Βλαδιβοστόκ, είναι ο μεγαλύτερος 
περιφερειακός οργανισμός ασφαλείας στον κόσμο.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι ο 
θεμέλιος λίθος της συνολικής αντίληψης του ΟΑΣΕ για την 
ασφάλεια.

Όλα τα Κράτη του ΟΑΣΕ συμφώνησαν ότι δεν μπορεί 
να επιτευχθεί μόνιμη ασφάλεια χωρίς τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την λειτουργία 
δημοκρατικών θεσμών.

Έχουν δεσμευτεί να τηρούν έναν περιεκτικό κατάλογο 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών κανόνων.  Αυτά 
αποτελούν την βάση αυτού που ο ΟΑΣΕ αποκαλεί ανθρώπινη 
διάσταση της ασφάλειας.

Το έργο του ODIHR είναι να παρέχει βοήθεια στις 
κυβερνήσεις ώστε να τηρούν τις δεσμεύσεις τους στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.
Για αυτό τον σκοπό, το ODΙHR παρατηρεί τις εκλογές, προάγει 
και παρακολουθεί την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και διεξάγει έργα αρωγής για την δημοκρατία σε όλη την 
περιοχή του ΟΑΣΕ.

Το Γραφείο συνεργάζεται στενά με τα άλλους θεσμούς του 
ΟΑΣΕ και τις επιτόπιες Αποστολές, καθώς και με έναν μεγάλο 
αριθμό συνεργατών μεταξύ των κυβερνήσεων, των διεθνών 
οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών.

Το ODIHR ιδρύθηκε το 1991. Απασχολεί προσωπικό σχεδόν 
150 ατόμων από περίπου 30 χώρες. Οι δραστηριότητες του 
ODIHR χρηματοδοτούνται από έναν βασικό προϋπολογισμό 
τον οποίο εγκρίνουν κάθε έτος τα συμμετέχοντα Κράτη, 
καθώς και από εθελοντικές εισφορές. Ο Πρέσβης Janez 
Lenarčič (Τζάνεζ Λενάρτσιτς) (Σλοβενία) είναι Επικεφαλής του 
ODIHR από τον Ιούλιο 2008.

Αποστολή του ODIHR

Αποστολή του ODIHR είναι να παρέχει βοήθεια στα 
συμμετέχοντα Κράτη του ΟΑΣΕ για «να διασφαλίζουν 
τον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των θεμελιωδών ελευθεριών, να τηρούν τους κανόνες 
δικαίου, να προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας και... για 
την ενδυνάμωση και την προστασία των δημοκρατικών 
θεσμών καθώς και την προαγωγή της ανοχής ολόκληρης 
της κοινωνίας». (Έγγραφο Ελσίνκι, 1992).
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Η βάση του έργου του ODIHR

Και τα 56 συμμετέχοντα στον ΟΑΣΕ Κράτη έχουν δεσμευτεί 
από πολιτικής πλευράς να τηρούν ορισμένες αρχές. Ο 
κατάλογος των δεσμεύσεων των συμμετεχόντων Κρατών 
στον τομέα της ανθρώπινης διάστασης συνιστά την βάση του 
έργου του ODIHR.

Οι βασικές αρχές του ΟΑΣΕ που αφορούν στην ανθρώπινη 
διάσταση είναι:

Τα συμμετέχοντα Κράτη θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, περιλαμβανομένης της 
ελευθερίας σκέψεως, συνειδήσεως, θρησκείας ή πίστεως, 
χωρίς καμία διάκριση ως προς την φυλή, το φύλο, την γλώσσα 
ή την θρησκεία. Θα προάγουν την αποτελεσματική άσκηση 
των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων 
δικαιωμάτων και ελευθεριών. (Ελσίνκι, 1975).

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες είναι 
το εκ γενετής δικαίωμα όλων των ανθρώπων, αναπαλλοτρίωτο 
και εγγυημένο δια νόμου.  Η προάσπιση και προαγωγή τους 
αποτελεί πρωταρχική ευθύνη του κράτους (Παρίσι, 1990).

Η δημοκρατική διακυβέρνηση βασίζεται στην βούληση των 
ανθρώπων, η οποία εκφράζεται τακτικά μέσω ελεύθερων και 
δίκαιων εκλογών. Η δημοκρατία στηρίζεται στον σεβασμό του 
ανθρώπου και του κράτους δικαίου. (Παρίσι, 1990).

[Τα συμμετέχοντα Κράτη] αναλαμβάνουν να εγκαθιδρύσουν, να 
κατοχυρώσουν και να ενισχύσουν την δημοκρατία ως το μόνο 
σύστημα διακυβέρνησης των εθνών μας. (Παρίσι, 1990).

Τα συμμετέχοντα Κράτη δηλώνουν κατηγορηματικά και 
αμετάκλητα ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν στον τομέα της 
ανθρώπινης διάστασης του ΟΑΣΕ είναι ζητήματα άμεσου και 
νόμιμου ενδιαφέροντος για όλα τα συμμετέχοντα Κράτη και 

δεν αφορούν αποκλειστικά στις εσωτερικές υποθέσεις του 
ενδιαφερόμενου κράτους. (Μόσχα, 1991).

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, της δημοκρατίας και των κανόνων δικαίου συνιστά 
τον πυρήνα της συνολικής αντίληψης του ΟΑΣΕ για την 
ασφάλεια.  (Κωνσταντινούπολη, 1999).

Τα συμμετέχοντα Κράτη είναι υπόλογα στους πολίτες τους 
και υπεύθυνα το ένα απέναντι το άλλο για την υλοποίηση των 
δεσμεύσεών τους προς τον ΟΑΣΕ. (Κωνσταντινούπολη, 1999).

Τι κάνει το ODIHR;

Το ODIHR είναι ο βασικός θεσμός του ΟΑΣΕ που έχει 
αναλάβει την παροχή βοήθειας στα συμμετέχοντα Κράτη για 
την υλοποίηση των δεσμεύσεων ανθρώπινης διάστασης και 
ως εκ τούτου την προώθηση της ασφάλειας στην περιοχή.
Εργάζεται σε πέντε ευρείς τομείς: εκλογές, εκδημοκρατισμός, 
ανθρώπινα δικαιώματα, ανοχή και αποφυγή διακρίσεων, τα 
θέματα των Ρομά και των Σιντι.

Στην δράση του ODIHR σε αυτούς τους τομείς 
περιλαμβάνεται:

■ Η παρατήρηση των εκλογών για να αξιολογηθεί εάν 
τηρούνται οι δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ ως προς τα θέματα 
εκλογών, συχνά από κοινού με την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του ΟΑΣΕ και άλλες κοινοβουλευτικές 
ομάδες, και η παροχή βοήθειας για την βελτίωση των 
εκλογικών διαδικασιών,

■ Η ενίσχυση του κράτους δικαίου – για παράδειγμα, με 
την παροχή βοήθειας για την επίτευξη της τήρησης των 
δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ ως προς την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης, την πρόσβαση στο νομικό επάγγελμα και 
την δικαιοσύνη, και την ποινική δικαιοσύνη εν γένει,
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■ Η παροχή βοήθειας στα συμμετέχοντα Κράτη για να 
εναρμονίσουν τους νόμους τους με τις δεσμεύσεις 
του ΟΑΣΕ με την αναθεώρηση της νομοθεσίας 
και την υποστήριξη εσωτερικών πρωτοβουλιών που 
στοχεύουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
και της διαφάνειας των νομοθετικών συστημάτων, 
συχνά από κοινού με την Επιτροπή της Βενετίας του 
Συμβουλίου της Ευρώπης,

■ Η προαγωγή της ελεύθερης μετακίνησης και 
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των μεταναστών - για παράδειγμα, με την 
παροχή στήριξης στις κυβερνήσεις για να 
εισάγουν συστήματα δημογραφικής καταγραφής 
εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα,

■ Η ενδυνάμωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης 
με την παροχή στήριξης στις κυβερνήσεις για την 
ενίσχυση δημοκρατικών πρακτικών, με επίκεντρο 
τα νομικά πλαίσια πολιτικών κομμάτων και την 
συμμετοχή των γυναικών στις δημόσιες υποθέσεις,

■ Η ενίσχυση της ικανότητας των υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των υπερασπιστών, των 
κρατικών αρχών και των εθνικών θεσμών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

■ Η παροχή βοήθειας στις κυβερνήσεις για να 
ενισχύσουν την ικανότητά τους να προσδιορίζουν, να 
προστατεύουν και να βοηθούν τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων,

■ Η παροχή κατάρτισης για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας , εναρμονισμένη με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

■ Η υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης και 
εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
με στόχο την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων και 
την προαγωγή της ικανότητας της κοινωνίας των 
πολιτών να παρακολουθεί τα ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των τομέων όπως η 
ελευθερία του συνέρχεσθαι,

■ Η στήριξη της ενσωμάτωσης μίας προσέγγισης 
αναφορικά με το φύλο στην μεταρρύθμιση του 
τομέα της ασφάλειας,

■ Η παροχή βοήθειας στις κυβερνήσεις για την 
καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και άλλων 
βίαιων εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας, για παράδειγμα 
με την κατάρτιση προσωπικού που εφαρμόζει τον 
νόμο και την ενίσχυση της ικανότητας της κοινωνίας 
των πολιτών να παρακολουθούν και να αναφέρουν 
εγκλήματα μίσους,

■ Η προαγωγή της ελευθερίας θρησκείας ή πίστεως 
μέσω νομικών αναθεωρήσεων και άλλων δράσεων 
της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ODIHR,

■ Η προώθηση των δικαιωμάτων των Ρομά και των 
Σιντι μέσω του Σημείου Επαφής του ODIHR για τα 
ζητήματα των Ρομά και των Σιντι,

■ Η οργάνωση της ετήσιας Συνάντησης Εφαρμογής 
Ανθρώπινης Διάστασης του ΟΑΣΕ, στην οποία 
εξετάζεται η πρόοδος των κυβερνήσεων ως προς 
την εφαρμογή των δεσμεύσεων και η οποία δίνει 
στους ΜΚΟ βήμα για να ακουστούν ελεύθερα οι 
προβληματισμοί τους.



Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση του 
ODIHR ή για να διαβάσετε τις εκδόσεις και τις εκθέσεις του 
ODIHR, παρακαλώ επισκεφθείτε το www.osce.org/odihr 

ή επικοινωνήστε με το ODIHR στο:

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Public Affairs
Al. Ujazdowskie 19
00-557 Warsaw
Poland

Τηλ. +48 22 520 0600
Φαξ: +48 22 520 0605
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office@odihr.pl
www.osce.org/odihr
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