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Tema: „Tratament egal? – Drepturile omuluiˮ 

 
Pentru a explora tema drepturilor omului, am creat trei secțiuni de activități distincte. Fiecare 
secțiune analizează un aspect anume al temei, prezentând diferite perspective și provocări. 
 
Secțiunea 1: Drepturile mele  
Secțiunea 2: Drepturile dumneavoastră 
Secțiunea 3: Cum funcționează drepturile  
 
Fiecare secțiune conține: 
 

 Note orientative pentru cadrele didactice  

 Activități 

 Resurse vizuale și textuale suplimentare 

 Sugestii de resurse online  
 
Printre activități se pot număra discuții animate de profesor, muncă în grup, învățare autonomă și 
utilizarea unor surse istorice primare și secundare. Alegerea activităților în clasă și în grupuri 
rămâne la latitudinea cadrelor didactice.  
 
 
Prezentarea temei  
 
 „Unde încep de fapt drepturile universale ale omului? În locuri banale, aproape de casă – atât de 
aproape și atât de banale încât nu pot fi văzute pe nicio hartă a lumii. Ele fac parte din cotidianul 
fiecărei persoane în parte: cartierul în care locuiește; școala sau liceul unde învață; fabrica, ferma sau 
biroul unde lucrează. Sunt locurile unde orice bărbat, femeie și copil speră să se bucure de egalitate 
în fața justiției, șanse egale și demnitate în măsură egală, fără discriminare. Sunt locurile unde 
drepturile trebuie să capete însemnătate pentru a avea însemnătate pretutindeni. Dacă cetățenii nu 
se preocupă să respecte aceste drepturi în locurile din jurul lor, vom încerca în zadar să realizăm 
progrese în lumea largă.”  
 
Eleanor Roosevelt, „In Our Hands” („Depinde de noi”, discurs pronunțat în 1958 cu ocazia celei de-a 
zecea aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului) 
 
Ce sunt drepturile? Drepturile sunt libertățile acordate cetățenilor pe baza unui sistem juridic, a unui 
pact social sau a unei teorii etice. Adesea, drepturile sunt privite în raport cu anumite grupuri sociale 
(minorități) sau în raport cu toți indivizii. Drepturile care se încadrează la această a doua categorie, 
cea a drepturilor universale, se numesc drepturile omului. Drepturile omului sunt libertăți umane 
fundamentale, bazate pe principiul respectării persoanelor și pe ipoteza că toate ființele umane 
merită să fie tratate în mod egal și cu demnitate. Deși drepturile omului nu sunt respectate sau 
aplicate în multe părți ale lumii, toți oamenii de pretutindeni trebuie să beneficieze de ele. 
Înțelegerea celor mai mici detalii legate de drepturile omului reprezintă o parte importantă a 
statutului nostru comun de membri ai comunității umane globale. Este la fel de important să ne 
concentrăm asupra istoriei drepturilor omului, pentru a avea o privire de ansamblu asupra 
consecințelor prezenței (sau absenței) drepturilor omului la nivelul societăților. De-a lungul istoriei, 
oamenii au fost privați de drepturile lor și au fost adeseori nevoiți să recurgă fie la mijloace pașnice, 
fie la mijloace violente pentru a le recuceri. În multe colțuri ale lumii, astfel de eforturi continuă și în 
ziua de astăzi. 
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Pentru a înțelege cum se răsfrâng drepturile omului asupra vieții noastre de zi cu zi și pentru a fi 
conștienți de responsabilitatea care ne revine în recunoașterea nevoii de a găsi un echilibru între 
drepturile noastre și drepturile celorlalți, trebuie să înțelegem ce sunt drepturile omului. Așadar, ce 
sunt drepturile omului? Cum au apărut? Ce impact au asupra umanității? Cum mă afectează? 
 
 
Definiții 
 
Drepturile omului  
Drepturile omului sunt drepturi și libertăți fundamentale de care trebuie să se bucure toate ființele 
umane, indiferent de naționalitatea, sexul, originea națională sau etnică, rasa, religia, orientarea 
sexuală sau limba lor ori de alte caracteristici ale acestora. 
Printre drepturile omului se numără drepturile civile și politice, cum ar fi dreptul la viață, la libertate 
și la libertatea de exprimare, drepturile economice, sociale și culturale, inclusiv dreptul de a participa 
la viața culturală, dreptul la hrană, dreptul la muncă și dreptul la educație. Drepturile omului sunt 
apărate și garantate de legislația și tratatele naționale și internaționale. Declarația Universală a 
Drepturilor Omului (DUDO) stă la baza sistemului internațional de apărare a drepturilor omului. A 
fost adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948. Anual, la 
această dată, se sărbătorește Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Cele 30 de articole ale DUDO 
consacră drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale ale tuturor oamenilor. Declarația 
reprezintă o viziune a demnității umane care depășește autoritatea și frontierele politice, 
determinând guvernele să se angajeze să garanteze drepturile fundamentale ale fiecărui om.  
(Definiție elaborată de Amnestyy AnterNational, 2015) 
 
Etică  
Principiile morale care dictează comportamentul unei persoane sau modul ei de a acționa.  
Ramură a cunoașterii care se ocupă de principiile morale. 
(Definiție cuprinsă în Oxford Dictionary) 
 
Drepturile minorităților 
Eforturile depuse de grupurile aflate în minoritate pentru a-și conserva diferențele culturale, 
religioase sau etnice apărute ca urmare a creării statelor-națiuni în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. 
Recunoașterea și apărarea drepturilor minorităților în temeiul dreptului internațional a apărut 
pentru prima oară odată cu nașterea Ligii Națiunilor, prin adoptarea unei serii de „tratate privind 
minoritățile”. La crearea Organizației Națiunilor Unite, în 1945, – pentru a înlocui Liga Națiunilor – 
aceasta a elaborat, la rândul ei, o serie de standarde, proceduri și mecanisme referitoare la 
minorități. 
(Definiție elaborată de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului , 2010) 
 
Privilegii  
Un beneficiu sau avantaj special și deosebit de care se bucură o persoană, o societate sau o clasă 
socială în plus față de avantajele obișnuite de care se bucură ceilalți cetățeni. O putere sau scutire 
excepțională sau extraordinară. Un drept, o putere, o distincție sau o imunitate deținută de o 
persoană sau de o clasă socială în detrimentul legii sau dincolo de lege. Privilegiul reprezintă o 
scutire de sarcini sau de obligații de care se bucură anumite persoane, întrucât legea pleacă de la 
premisa că posturile pe care le ocupă sau activitățile pe care le desfășoară acestea sunt de așa 
natură încât necesită tot timpul și atenția lor și că, în lipsa acestei scutiri, persoanele în cauză nu și-ar 
putea desfășura activitatea astfel încât să servească interesului public. 
(Definiție din Dicționarul juridic) 

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/

