
10 GRUDNIA

Międzynarodowy
Dzień Praw
Człowieka



Czym są prawa człowieka?
TO PODSTAWOWE NORMY
PRZYSŁUGUJĄCE KAŻDEMU Z NAS
WYNIKAJĄCE Z SAMEGO FAKTU
BYCIA CZŁOWIEKIEM.
PRAWA CZŁOWIEKA PRZYSŁUGUJĄ
KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI
NIEZALEŻNIE OD
RASY,PŁCI,POCHODZENIA ORAZ
WYZNANIA RELIGIJNEGO.



      10 grudnia to Dzień Praw Człowieka, 
święto obchodzone każdego roku w rocznicę
podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne
Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948 roku.
  Członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych
według artykułu 4 Karty ONZ może być „każde
państwo miłujące pokój, które
przyjęło zobowiązanie zawarte w Karcie” i
zdaniem ONZ - jest w stanie je wypełniać.
Polska jest na liście państw członkowskich
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
od 24 października 1945r.



są takie same dla
każdego człowieka
niezależnie od
wyznawanych
wartości, poglądów
czy religii

powszechny

Źródłem wszystkich praw i wolności jest
godność każdego człowieka. 

Prawa człowieka mają charakter:

istnieją
niezależnie od woli
władzy czy
przepisów prawa,
państwo jedynie
tworzy system ich
ochrony

przyrodzony
żadna władza nie
może nam ich
odebrać, nie można
się ich zrzec

niezbywalny
istnieją
niezależnie od
władzy i nie mogą
być przez nią
dowolnie regulowane

nienaruszalny
posiadamy je z
racji godności
osobowej,
człowieczeństwa, a
nie z powodu
czyjejś decyzji czy
nadania

naturalny



Zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania. W dokumencie spisano
postulaty, o które człowiek walczy od setek lat. Każdy z nas powinien mieć
zagwarantowane prawo do życia, wolności myśli, sumienia i wyznania. 
Każdy z nas powinien móc swobodnie głosić swoje poglądy i opinie bez względu na ich
treść i formę. Nikt nie ma prawa traktować nas w nieludzki sposób i poniżać. Tymi
zasadami kierowali się obrońcy praw człowieka na całym świecie.

BYŁA PIERWSZYM AKTEM UJMUJĄCYM W KOMPLEKSOWY
SPOSÓB PRAWA JEDNOSTKI W SYSTEMIE ONZ

 Powszechna Deklaracja 
        Praw  Człowieka



Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
składa się ze wstępu mówiącego o
motywach leżących u
podstaw jej tworzenia oraz zawiera 30
artykułów skrótowo traktujących o
prawach człowieka w dziedzinie
cywilnej, politycznej, gospodarczej i
społeczno-kulturalnej.

 Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi
pod względem swojej godności i swoich
praw. 
Są oni obdarzeni rozumem i
sumieniem i powinni postępować wobec
innych w duchu braterstwa.

 Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i
wolności zawarte w niniejszej Deklaracji
bez względu na jakiekolwiek różnice rasy,
koloru, płci, języka, wyznania, poglądów
politycznych i innych, narodowości,
pochodzenia społecznego, majątku,
urodzenia
lub jakiegokolwiek innego stanu.

Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem, 
niewolnictwo i handel niewolnikami są
zakazane we wszystkich swych
postaciach.



W tworzeniu Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka główne role odegrali: 
• John Peters Humphrey Kanadyjczyk
(wówczas dyrektor Wydziału Praw
Człowieka w Sekretariacie ONZ)
•René Cassin Francuz
•Eleanor Roosevelt Amerykanka 
•Charles Malik Libańczyk 
•Peng-chun Chang Chińczyk
  
  Deklarację przyjęto bez głosu
sprzeciwu. Spośród 58 państw
członkowskich ONZ 8
wstrzymało się od głosu.



Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została
umieszczona w Księdze Rekordów Guinnessa,
jako najczęściej tłumaczony dokument. 
Na stronie Organizacji Narodów Zjednoczonych
można znaleźć aż 501 wersji językowych.



Prawo do życia,
wolności i

bezpieczeństwa

Prawo do
uznawania

wszędzie jego
osobowości

prawnej

Wszyscy są
równi wobec

prawa

Nie wolno nikogo
samowolnie

pozbawiać jego
własności

Każdy  człowiek  ma  
prawo  wolności 

 myśli,  sumienia  i
wyznania

Każdy człowiek
ma prawo do
nauki, nauka

podstawowa jest
obowiązkowa



XIV DALAJLAMA

"Pokój może
panować tylko tam,
gdzie respektowane
są prawa człowieka"



Magdalena Sztyk i Michał Chamczyk

Dziękujemy za uwagę


