
10 grudnia 
Dzień Praw Człowieka



Każdego 10 grudnia w rocznicę podpisania 
w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw

Człowieka na świecie obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.  

Dzień ten poświęcony jest obrońcom praw
człowieka walczącym o poszanowanie 

praw człowieka.



Historia pokazuje, jak wiele osób z różnych
kontynentów i kultur wkładało wysiłek w działania

zapewniające przestrzeganie 
praw i wolności człowieka. 

Wiele z tych osób doznało prześladowań,
skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia

lub nawet karę śmierci. 



Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod
względem swej godności i swych praw, a każdy

człowiek ma prawo do życia, wolności  
i bezpieczeństwa swej osoby – te fundamentalne 
dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia

1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji
Ogólnego Zgromadzenia ONZ.



 
Nieważne jakiej jesteś płci, 

jaki masz kolor skóry, 
jakim językiem mówisz, 

z jakiego kraju pochodzisz,  
jaką religię wyznajesz, 

jakie masz przekonania polityczne,
czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty.

 
Każdy ma te same prawa.



Masz prawo do życia w wolności i bezpieczeństwie.
 



Nikt nie ma prawa uczynić Cię niewolnikiem.



Nikt nie ma prawa Cię torturować, znęcać się
nad Tobą, ani karać dotkliwie.

Nikt nie ma prawa aresztować Cię i więzić
bezpodstawnie.



Jeśli jesteś oskarżony o przestępstwo, 
masz prawo do sprawiedliwego procesu.



Każdego człowieka na świecie należy traktować 
jako osobę.

 
Każdy ma prawo do równości wobec prawa.

 
Jeśli twoje prawa nie są przestrzegane

powinieneś móc skorzystać z ochrony prawnej.



 
Prawa człowieka są prawami o charakterze

moralnym, zbiorem postulatów domagających się
poszanowania wartości najcenniejszych 

dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność,
swobodny rozwój. 



Wyrazem respektowania tak rozumianych praw 
są akty prawne w postaci konstytucji, ustaw, 

umów międzynarodowych i deklaracji organizacji
międzynarodowych. 

Uznaje się je za wartości uniwersalne 
i równocześnie chroni się je, uznając za cenne 

dla człowieka i ludzkości. 



Prawo do życia, 
wolności i bezpieczeństwa osobistego, 
do rzetelnego procesu sądowego 

do głosowania i kandydowania 
       w sprawach cywilnych i karnych, 

       w wyborach, 

Jakie mamy prawa człowieka?



prawo do wolności myśli, 
sumienia i wyznania,
wyrażania opinii (w tym również wolność mediów), 
do posiadania własności lub korzystania 

wolność zgromadzeń i stowarzyszania się.
      z niej bez przeszkód, 

Jakie mamy prawa człowieka?



Tam gdzie trwają konflikty zbrojne nie jest
szanowane ani ludzkie życie, ani godność. 

 Takich miejsc na Ziemi jest  37
m.in.: Uganda, Strefa Gazy, Syria, Pakistan,

Somalia, Kongo, itp.



Amerykański Departament Stanu podał w swoim
raporcie, że największy problem 

z przestrzeganiem praw człowieka jest w:
Chinach, Iranie, Sudanie Południowym, Korei

Północnej, Nikaragui i Wenezueli.



kulturowe,
ekonomiczne,
prawne,
polityczne,
przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna,
brak wolności wyznania,
rasizm (nierówność między rasami ludzkimi),
antysemityzm (wrogość wobec Żydów),
ksenofobia (wrogość wobec cudzoziemców).

Przyczyny łamania praw człowieka:



Amnesty International, jest ogólnoświatowym
ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. 
Jej członkowie dobrowolnie poświęcają swój czas 
i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków

naruszeń praw człowieka.
 



Podstawową formą działalności Amnesty
International jest prowadzenie kampanii, badanie,

dokumentowanie i publikowanie raportów 
o przypadkach naruszeń praw człowieka, 

ale na tym jej praca się nie kończy. 
Członkowie AI (Amnesty International) podejmują

praktyczne i skuteczne kroki 
w celu powstrzymania tych naruszeń.



“Pokój może panować tylko tam, gdzie
respektowane są prawa człowieka, gdzie ludzie mają

zapewnione wyżywienie oraz gdzie jednostki 
i narody są wolne”  Dalajlama


