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Тема: Третирани като равни? – Права на човека 

 
За разглеждането на темата за правата на човека сме създали три обособени работни раздела. 
Всеки от тях разглежда отделен аспект на темата, като предлага различни прозрения и 
предизвикателства. 
 
Pаздел 1 Моите права  
Раздел 2 Твоите права 
Pаздел 3 Правата в действие  
 
 
Всеки раздел се състои от: 
 

 Бележки с насоки за учителите  

 Дейности 

 Спомагателни визуални и текстови ресурси 

 Препоръчвани ресурси онлайн  
 
Дейностите могат да включват дискусии, водени от учителя, работа по групи, самостоятелно 
учене и използване на първични и вторични исторически източници като материали. 
Учителите могат да преценят кои от дейностите в клас и кои от дейностите по групи да бъдат 
изпълнени.  
 
 
Общ преглед на темата  
 
 „Откъде всъщност водят началото си всеобщите права на човека? От малки места, близо до 
вкъщи – толкова близки и толкова малки, че те не могат да се забележат на която и да е карта 
на света. И при все това те са светът, обитаван от отделния човек: кварталът, в който живее; 
училището или колежът, където учи; заводът, фермата или офисът, където работи. Това са 
местата, където всеки мъж, всяка жена и всяко дете се стреми към еднаква справедливост, 
еднакво достойнство и равни възможности без дискриминация. Ако тези права са лишени от 
смисъл там, те едва ли имат смисъл някъде другаде. Ако те не бъдат отстоявани от гражданите 
близо до дома им, ние напразно ще се опитваме да открием напредък в по-широкия свят.“  
 
Елинор Рузвелт, „В нашите ръце“ (реч от 1958 г. по повод на десетата годишнина на 
Всеобщата декларация за правата на човека) 
 
 
Какво са правата? Правата са свободи, които са предоставени на хората въз основа на правна 
система, социален пакт или етическа теория. Правата често се разглеждат във връзка с 
конкретни социални групи (малцинствени групи) или с всички  хора, взети заедно. Тази втора 
категория на всеобщи права се нарича права на човека. Правата на човека са основни свободи 
на човека, основани на принципа на зачитане на отделната личност и на идеята, че всяко 
човешко същество заслужава равно третиране и зачитане на своето достойнство.   Въпреки че 
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правата на човека не се зачитат или прилагат в много части на света, тези права се полагат на 
всички хора навсякъде. Всички ние сме членове на световната човешка общност и затова е 
важно да добием ясна представа за това какво представляват правата на човека.  Важно е 
също да анализираме историята на правата на човека, за да имаме общ поглед върху 
отражението на правата (или на тяхната липса) върху обществата.  През цялата история на 
човечеството хората са били лишавани от своите права и те често са прибягвали до мирни 
средства или до насилие, за да ги извоюват обратно. Тази борба продължава и до днес в 
много части на света. 
 
 
За да разберем какво е отражението на правата на човека в ежедневието ни и за да осъзнаем 
своята отговорност за постигането на баланс между тези права и правата на другите, е 
необходимо да разберем какво представляват правата на човека. Какво са всъщност правата 
на човека? От къде водят началото си? Какво е въздействието им върху човечеството? Какво е 
тяхното отражение върху мен? 
 
 
Определения 
 
Права на човека  
Правата на човека са основни права и свободи, които се полагат на всички хора независимо от 
тяхното гражданство, пол, народностен или етнически произход, раса, религия, сексуална 
ориентация, език или други характеристики. 
Правата на човека включват гражданските и политическите права, например правото на живот 
и свобода и правото на свобода на изразяване на мнение, както и социалните, културните и 
икономическите права, включително правото на участие в културния живот, правото на храна 
и правото на труд и на образование. Правата на човека са защитени и подкрепени от 
международни и национални закони и договори. Всеобщата декларация за правата на човека 
е заложена в основата на международната система за защита на правата на човека. Тя е 
приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 10 декември 1948 г. 
Всяка година на същия ден се чества Международният ден на правата на човека. В 30-те члена 
на Всеобщата декларация за правата на човека се определят гражданските, политическите, 
икономическите, социалните и културните права на всички хора. Това е визия за човешкото 
достойнство, която надхвърля политическите граници и властта и която задължава 
правителствата да защитават основните права на всяко лице.  
(определение на Amnesty International (Амнести интернешънъл), 2015 г.) 
 
 
Етика  
Морални принципи, които обуславят поведението на отделния човек или начина на 
извършване на дадена дейност.  
Клон на познанието, в който се разглеждат моралните принципи. 
(определение в Oxford Dictionary (Оксфордски речник)) 
 
 

http://www.amnestyusa.org/research/human-rights-basics
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ethics
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Права на малцинствата 
При създаването на националните държави през 18-и и 19-и век групи от населението, които 
не са преобладаващи, полагат усилия да запазят своите културни, религиозни или етнически 
различия. Признаването и защитата на правата на малцинствата в рамките на международното 
право  водят началото си от Обществото на народите, което приема редица „договори относно 
малцинствата“. Когато през 1945 г. се създава Организацията на обединените нации, която 
заменя Обществото на народите, тя също постепенно разработва редица норми, процедури и 
механизми, свързани с малцинствата. 
(определение на United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (Служба на 
върховния комисар на ООН за правата на човека), 2010 г.) 
 
 
Привилегия  
Полза или предимство с изключителен или специфичен характер, с които се ползва дадено 
лице, дадено дружество или дадена класа, в допълнение към предимствата, които са общи за 
другите граждани. Изключително или извънредно правомощие или освобождаване от 
задължение. Право, правомощие или имунитет, с което/който се ползва дадено лице или 
дадена класа извън и в разрез с прилагането на закона. Привилегията е освобождаване от 
тежест или от задължение и тя се предоставя на определени лица въз основа на правното 
предположение, че тяхното положение или длъжностите, които те заемат, са такива, че те 
поглъщат изцяло времето им и вниманието им и че при липсата на подобно освобождаване те 
не биха могли да изпълняват своите длъжности в степента, която е необходима с оглед на 
общественото благо. 
(определение в Law Dictionary (Речник на юридическите термини)) 
 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf
http://thelawdictionary.org/privilege/

