
Międzynarodowy Dzień Praw 
Człowieka



10 grudnia każdego roku, począwszy od roku
1950, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw
Człowieka. Jest to święto ustanowione przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Dni Międzynarodowe są okazją do edukowania
społeczeństwa w kwestiach budzących niepokój,
do mobilizowania woli politycznej i zasobów
do rozwiązywania problemów globalnych oraz
do świętowania i wzmacniania osiągnięć ludzkości.



Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. Jest ona
zbiorem praw człowieka i zasad ich stosowania.
Zgodnie z jej zapisami wszyscy ludzie rodzą się
wolni i równi pod względem swej godności
i swych praw. Każdy człowiek posiada wszystkie
prawa i wolności bez względu na jakiekolwiek
różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania,
poglądów politycznych i innych, narodowości,
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub
jakiegokolwiek innego stanu.



Doświadczenia II wojny światowej skłoniły
państwa do podjęcia aktywnych, jednoznacznych
działań, które zminimalizują prawdopodobieństwo
powtórzenia się historii masowego łamania praw
człowieka i ludobójstwa.



W momencie powstania Deklaracja była jedynie
standardem - jako rezolucja Zgromadzenia Ogólnego
nie tworzyła prawa międzynarodowego. W tej chwili
większość prawników zajmujących się prawem
międzynarodowym uważa ją za prawo zwyczajowe,
z czego wnioskują jej powszechne obowiązywanie. Na
bazie Deklaracji w 1966 roku uchwalono
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, które jako
umowy międzynarodowe od początku obowiązywały
wszystkie Państwa - Strony. Deklaracja do dziś jest
podstawą systemu ochrony praw człowieka ONZ.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_Pakty_Praw_Cz%C5%82owieka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych


W Deklaracji zawarto to, co w ty okresie
jednomyślnie uznano za fundament praw człowieka dla
wszystkich ludzi w odniesieniu do takich kwestii, jak:
•bezpieczeństwo osobiste;
•wolność od niewolnictwa i tortur;
•ochrona prawna;
•wolność słowa;
•wolność przemieszczania się;
•wolność religii;
•wolność zgromadzeń;
•prawo do pracy;
•prawo do zdrowia;
•prawo do edukacji;
•prawo do kultury i inne.



Prawa te przysługują wszystkim „bez względu na
różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów
politycznych lub innych przekonań, narodowości,
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub
jakiekolwiek inne różnice” (art. 2).

Nie ma jednej ogólnie przyjętej definicji praw
człowieka. Możemy uznać, że „prawa człowieka to
powszechne normy moralne o charakterze
podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej
kontaktach z państwem.” (Żródło: W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia praw
człowieka, [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, z. 1, Warszawa 1998, s. 16)



Powszechna Deklaracja Praw Człowieka określa prawa
człowieka jako:
• powszechne – przysługują każdemu człowiekowi 
niezależnie od rasy, płci, przynależności do danej grupy 
społecznej, statusu majątkowego;
• przyrodzone - przysługują każdemu od chwili urodzenia; 
państwo ich nie nadaje, a jedynie potwierdza
• niezbywalne – nikt nie ma prawa pozbawić kogokolwiek 
tych praw, nie można się ich też zrzec;
• niepodzielne – wszystkie kategorie i generacje praw 
stanowią integralną i współzależną całość,  żadne z 
uznawanych za podstawowe praw człowieka nie jest 
ważniejsze od pozostałych;
•naturalne - wynikają z samej istoty człowieczeństwa –
mamy je, ponieważ jesteśmy ludźmi;



Do ONZ należą obecnie 193 państwa. Stworzony
w ramach ONZ tzw. system uniwersalny to największy
i najpowszechniejszy system ochrony praw człowieka.
Wiele mechanizmów ochrony praw człowieka, np.
Międzynarodowy Trybunał Karny (powołany, aby sądzić
sprawców najcięższych przestępstw), urząd Wysokiego
Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, Konwencja
przeciwko torturom ONZ czy Europejska Konwencja
Przeciwko Handlowi Ludźmi, są efektami wieloletnich
starań, akcji i działań edukacyjnych m.in. wielu
organizacji pozarządowych.



Od kilkudziesięciu lat 10 grudnia organizowane
są konferencje, akcje edukacyjne, manifestacje
i konkursy uświadamiające znaczenie praw człowieka,
ich treść i sposoby obrony. Szczególną uwagę poświęca
się walce z prześladowaniami politycznymi, głodem
i ubóstwem. W organizację wydarzeń mocno
zaangażowane są pozarządowe ruchy i stowarzyszenia,
stawiające sobie za cel ochronę godności ludzkiej.



Tegoroczne hasło obchodów Międzynarodowego Dnia
Praw Człowieka brzmi:
Recover Better - Stań w obronie praw człowieka

Prawa człowieka muszą znajdować się w centrum świata 
po COVID-19.

Kryzys COVID-19 był napędzany przez pogłębiające
się ubóstwo, rosnące nierówności, strukturalną i głęboko
zakorzenioną dyskryminację oraz inne luki w ochronie praw
człowieka. Tylko środki mające na celu zlikwidowanie tych
luk i wspieranie praw człowieka mogą zapewnić pełne
odrodzenie i odbudowanie lepszego, odporniejszego,
sprawiedliwego i zrównoważonego świata.





„Nieprędko dojdzie do przywrócenia normalnego
funkcjonowania społeczeństw zaangażowanych w światową
walkę z COVID-19. Nawet po wygaśnięciu pandemii
koronawirusa konieczne będą pilne i zdecydowane działania
zmierzające do wspólnego poszukiwania sposobów
naprawienia szkód społecznych i gospodarczych oraz do
odbudowy zaufania do instytucji demokratycznych.
Niezwykle istotne będzie ożywienie dialogu w duchu
solidarności i współpracy oraz zainicjowanie szerokiej
debaty na temat ochrony i wsparcia najbardziej narażonych
grup społecznych.
Cały raport dostępny na stronie:
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/193/
plik/ot_684.pdf



Promowanie i ochrona praw człowieka są fundamentem 
i priorytetem działań zewnętrznych UE oraz 
odzwierciedla determinację UE, by zapobiegać poważnym 
przypadkom łamania i naruszania praw człowieka. W dniu 7 
grudnia br. Rada przyjęła decyzję i rozporządzenie 
ustanawiające globalny system sankcji za naruszenia 
praw człowieka. Po raz pierwszy UE wyposaża się w ramy, 
które umożliwią jej działania ukierunkowane na osoby 
fizyczne, podmioty i organy – w tym podmioty państwowe 
i niepaństwowe – odpowiedzialne za poważne przypadki 
złamania lub naruszenia praw człowieka na całym 
świecie, zaangażowane w takie akty lub przyłączające się 
do nich.



W czasie, w którym obserwujemy coraz więcej
zagrożeń dla praw człowieka, to działania „zwykłych”
ludzi dają nadzieję na to, że przywrócimy im należne
znaczenie.



Prawa człowieka to nasze niezbywalne prawa, ale ich 
propagowanie i ochrona są też naszym zadaniem.

Pamiętajmy o tym nie tylko 10 grudnia! 


