
 

1 

 
Temat: Równe traktowanie? - Prawa człowieka 

 
Aby zgłębić temat praw człowieka, podzieliliśmy pracę na trzy odrębne części. W każdej części 
rozpatrywany jest konkretny aspekt tego zagadnienia, przedstawione są różne punkty widzenia i 
problemy. 
 
Część 1 Moje prawa  
Część 2 Twoje prawa 
Część 3 Prawa w praktyce  
 
 
Na każdą część składają się:  
 

 wskazówki dla nauczyciela  

 ćwiczenia 

 wizualne i tekstowe materiały pomocnicze 

 proponowane materiały online  
 
Ćwiczenia mogą obejmować dyskusję pod kierunkiem nauczyciela, pracę w grupach, samodzielną 
naukę oraz korzystanie z pierwotnych i wtórnych historycznych materiałów źródłowych. Wybór 
rodzaju zajęć prowadzonych z całą klasą lub w grupach należy do nauczyciela.  
 
 
Ogólny zarys tematu  
 
 „Gdzie właściwie powszechne prawa człowieka mają swe źródła? W niepozornych miejscach, blisko 
domu – tak bliskich i tak niepozornych, że nie można ich dostrzec na żadnej mapie świata. A jednak 
tworzą one cały świat człowieka; sąsiedztwo, w którym mieszka; szkołę lub uczelnię, do której 
uczęszcza; fabrykę, gospodarstwo rolne lub biuro, gdzie pracuje. To miejsca, w których każdy 
mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko pragną dla wszystkich bez różnicy jednakowej 
sprawiedliwości, równych szans i takiego samego poczucia godności. Jeśli prawa te nie będą miały 
znaczenia w takich miejscach, ich znaczenie gdziekolwiek indziej będzie też niewielkie. Na próżno 
będziemy dążyć do poprawy sytuacji w szerokim świecie, jeśli zabraknie działań obywateli stojących 
na straży praw człowieka w najbliższym otoczeniu”.  
 
Eleanor Roosevelt, ‘In Our Hands’ [W naszych rękach] (Mowa wygłoszona w 1958 r. z okazji 10. 
rocznicy Powszechnej deklaracji praw człowieka) 
 
 
Czym są prawa? Prawa to swobody przyznane ludziom na podstawie systemu prawnego, paktu 
społecznego lub teorii etycznej. Często postrzegane są w odniesieniu do konkretnych grup 
społecznych (mniejszości) lub do wszystkich ludzi. Tę drugą kategorię praw powszechnych nazywa 
się prawami człowieka. Prawa człowieka to podstawowe swobody ludzkie, opierające się na zasadzie 
poszanowania jednostki i założeniu, że każda istota ludzka zasługuje na równe i godne traktowanie. 
Choć w wielu częściach świata prawa człowieka nie są przestrzegane lub stosowane, przysługują one 
wszystkim i wszędzie. Upowszechnianie dogłębnego zrozumienia praw człowieka stanowi ważny 
aspekt naszego wspólnego statusu jako członków ogólnoświatowej społeczności ludzkiej. Równie 
ważne dla zyskania ogólnego pojęcia o wpływie, jaki prawa (lub ich brak) wywierają na 
społeczeństwa, ma zainteresowanie się historią praw człowieka. Przez stulecia ludzie byli pozbawiani 
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przysługujących im praw i często musieli się o nie upominać, stosując pokojowe metody lub 
uciekając się do przemocy. W wielu częściach świata ta walka trwa do dzisiaj. 
 
Aby zrozumieć, jaki wpływ prawa człowieka mają na nasze codzienne życie, oraz uznać, że naszym 
obowiązkiem jest zachowanie równowagi między tymi prawami a prawami innych, niezbędne jest 
uświadomienie sobie istoty praw człowieka. Czym zatem są prawa człowieka? Skąd się wzięły? Jak 
wpływają na ludzkość? Jak wpływają na mnie? 
 
 
Definicje 
 
Prawa człowieka  
Prawa człowieka to podstawowe prawa i swobody przysługujące wszystkim ludziom niezależnie od 
narodowości, płci, pochodzenia narodowego lub etnicznego, rasy, religii, seksualności, języka lub 
innego statusu. Prawa człowieka obejmują prawa obywatelskie i polityczne, takie jak prawo do życia, 
wolności i swobody wypowiedzi, oraz prawa społeczne, kulturalne i gospodarcze, obejmujące prawo 
do udziału w życiu kulturalnym, prawo do pożywienia oraz prawo do pracy i edukacji. Prawa 
człowieka są chronione i strzeżone na mocy międzynarodowych i krajowych przepisów i traktatów. 
Podstawą międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka jest Powszechna deklaracja praw 
człowieka (PDPC), przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r. Co roku 10 
grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W 30 artykułach PDPC 
ustanowiono prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne wszystkich ludzi. 
Zobowiązując rządy, by stały na straży praw podstawowych każdej osoby, PDPC tworzy wizję 
godności ludzkiej wykraczającej poza granice polityczne i ponad władzę polityczną.  
(Zgodnie z definicją Amnesty International, 2015 r.) 
 
Etyka  
Zasady moralne kierujące zachowaniem człowieka lub podejmowanymi przez niego działaniami.  
Dziedzina wiedzy zajmująca się zasadami moralnymi. 
(Zgodnie z definicją w Oxford Dictionary) 
 
Prawa mniejszości 
Dążenie grup niedominujących do zachowania różnic kulturalnych, religijnych i etnicznych pojawiło 
się wraz z powstaniem państw narodowych w XVIII i XIX w. Przyjęcie kilku „traktatów o ochronie 
praw mniejszości” w ramach Ligi Narodów zapoczątkowało uznawanie i ochronę praw mniejszości na 
mocy prawa międzynarodowego. Ustanowiona w 1945 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych, która 
zastąpiła Ligę Narodów, również stopniowo wypracowała szereg norm, procedur i mechanizmów 
dotyczących mniejszości. 
(Zgodnie z definicją Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, 2010 
r.) 
 
Przywilej  
Szczególne i specjalne świadczenie lub pożytek, z którego korzysta osoba, przedsiębiorstwo lub klasa 
społeczna, wykraczające poza powszechne korzyści przysługujące innym obywatelom. Wyjątkowe 
lub nadzwyczajne uprawnienie lub zwolnienie. Prawo, uprawnienie, koncesja lub immunitet 
posiadane przez osobę lub klasę społeczną wbrew prawu lub ponad prawem. Przywilej oznacza 
zwolnienie z jakiegoś obciążenia lub obecności, przyznane niektórym osobom w wyniku uznania 
przez prawo, że stanowisko, które zajmują, lub urząd, który sprawują, wymagają ich całego czasu i 
uwagi, i w związku z tym, bez tego zwolnienia sprawowanie takiego urzędu w sposób przynoszący 
korzyści wymagane względami dobra publicznego byłoby w praktyce niewykonalne. 
(Zgodnie z definicją w Law Dictionary) 

http://www.amnestyusa.org/research/human-rights-basics
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ethics
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf
http://thelawdictionary.org/privilege/

