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	 Η πρώτη λέξη του τίτλου της «Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου» του 1948 εκφράζει την πιο υψηλή ίσως επιδίωξή της: τα δικαιώματα 
που «προκηρύσσει» ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως τόπου, φύ-
λου, έθνους, φυλής, πολιτισμού, πολιτικού καθεστώτος ή οποιασδήποτε άλλης δια-
φοροποίησης. Η οικουμενικότητα αποτελεί θεμελιακό στοιχείο της έννοιας των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου, όπως άλλωστε και η αναφορά στον «άνθρωπο» (και όχι, 
για παράδειγμα, στον «πολίτη») το δηλώνει.

	 Η οικουμενικότητά τους όμως έχει αμφισβητηθεί, στο όνομα των πολιτισμι-
κών ιδιαιτεροτήτων και των ιδεολογικών, θρησκευτικών ή άλλων διαφορών μεταξύ 
ανθρωπίνων κοινωνιών και ομάδων. Τις αντιρρήσεις έχουν εκφράσει, όχι μόνο σχετι-
κιστές φιλόσοφοι ή κοινωνικοί επιστήμονες, αλλά και κυβερνητικοί εκπρόσωποι σε 
μείζονες διεθνείς συνδιασκέψεις. Μολονότι παλαιά, η διαμάχη αυτή είναι χαρακτηρι-
στική των προβλημάτων και προοπτικών του σημερινού κόσμου, ενός κόσμου όπου 
η τεχνολογική, οικονομική, αλλά και πολιτιστική ολοκλήρωση -η λεγόμενη «παγκο-
σμιοποίηση»- συνυπάρχει με την πολιτισμική ποικιλία, ίσως μάλιστα τη στηρίζει και 
την ενισχύει.

	 Εκ πρώτης όψεως η οικουμενικότητα της Διακήρυξης και του όλου οικοδο-
μήματος της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου μοιάζει να υποσκάπτεται 
από την αναμφισβήτητη ευρωπαϊκή καταγωγή τους. Οι κατάλογοι και διακηρύξεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η φιλοσοφική εδραίωσή τους, αλλά και η νομική διατύ-
πωσή τους, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουν την αξία και αξιοπρέπεια του ανθρώ-
που, είναι προϊόντα της ευρωπαϊκής ιστορίας (σε ευρύτερη βέβαια έννοια). Μήπως 
λοιπόν τα κείμενα αυτά εκφράζουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και μόνο;
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	 Μια πιο ουσιαστική διερεύνηση του θέματος θα μας οδηγούσε στο συμπέρα-
σμα πως η οικουμενικότητα δεν αναφέρεται κατ’ ανάγκη σε διατάξεις και διαδικασί-
ες. Η αλαζονική εμμονή σε συγκεκριμένες εκδοχές δικαιωμάτων, που συχνά χαρα-
κτηρίζει την επίσημη ευρωπαϊκή ή αμερικανική προσέγγιση, υπονομεύει στην πράξη 
τη γενική αποδοχή και εφαρμογή τους. Η οικουμενικότητα αφορά το κεντρικό πε-
ριεχόμενο, την ουσία των δικαιωμάτων, όχι τις επί μέρους εκφάνσεις. Έτσι, σε κάθε 
μεγάλο πολιτισμό, κάθε θρησκεία και κάθε ιστορική παράδοση βρίσκει κανείς, με 
διαφορετικούς τρόπους και σε διάφορα πλαίσια, επιβεβαιώσεις της αξιοπρέπειας 
του ανθρώπου και της αξίας της ανθρώπινης ζωής και προσωπικότητας. Επιλέγο-
ντας ανάμεσα στα ποικίλα και συχνά αντιφατικά στοιχεία που περιέχουν οι πολιτι-
σμοί, μπορεί κανείς να οικοδομήσει συστήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με επου-
σιώδεις κατά βάση διαφορές στο ακριβές περιεχόμενο και στη μορφή τους. Παλαιό-
τεροι και σύγχρονοι θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες σε μη ευρωπαϊκές κοινωνίες 
το έχουν κάνει με επιτυχία.

	 Την οικουμενικότητα επιβεβαιώνει, με παράδοξο ίσως τρόπο, και η ιστορική 
διάσταση του θέματος. Τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως εμφανίζονται σήμερα, 
είναι αποτέλεσμα μακρών ιστορικών διεργασιών. Όλες, λίγο ή πολύ, τις πράξεις και 
τις πρακτικές που τα παραβιάζουν τις βρίσκουμε και στην ιστορία, και μάλιστα στην 
πρόσφατη, των ευρωπαϊκών κρατών. Η συνείδηση αυτής της ιστορικής σχετικότη-
τας πρέπει να μας κάνει πιο ταπεινόφρονες, αλλά όχι μόνο δεν μειώνει, αλλά επι-
τείνει τη λογική της οικουμενικότητας. Το ότι και οι χειρότερες πρακτικές παραβία-
σης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ήταν κάποτε παραδεκτές από τις κοινωνίες που 
σήμερα τις καταδικάζουν έντονα και αποτελεσματικά, μας επιτρέπει να θεωρούμε 
εύλογο ότι και οι κοινωνίες που σήμερα τις παραδέχονται θα τις απορρίψουν και θα 
προσχωρήσουν στη λογική της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

	 Ίσως το χρησιμότερο συμπέρασμα μιας σύντομης διερεύνησης ενός τόσο με-
γάλου θέματος να είναι η ανάγκη κατανόησης και σεβασμού των πολιτισμικών δια-
φοροποιήσεων, ακόμη και όταν -ιδιαίτερα όταν- τις αρνούμαστε και τις καταδικά-
ζουμε. Μόνο σε μια τέτοια αντίληψη μπορεί να στηριχθεί η οικουμενικότητα της 
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
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