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Tema: Smo res vsi obravnavani enako? – Človekove pravice 

 
 
Temo človekovih pravic obravnavamo v treh ločenih razdelkih. V vsakem je obdelan njen poseben 
vidik, kar omogoča različna spoznanja in izzive. 
 
Razdelek 1 Moje pravice  
Razdelek 2 Tvoje pravice 
Razdelek 3 Pravice v praksi  
 
V posameznem razdelku so: 
 

 Navodila za učitelja  

 Dejavnosti 

 Vizualno in tekstovno gradivo 

 Priporočeni spletni viri  
 
Dejavnosti lahko obsegajo razprave pod vodstvom učitelja, skupinsko delo, samostojno učenje in 
uporabo zgodovinskega gradiva iz primarnih in sekundarnih virov. Učitelji lahko sami presodijo, 
katere razredne ali skupinske dejavnosti bodo izvedli.  
 
 
Pregled teme  
 
„Kje se pravzaprav začnejo splošne človekove pravice? Na neopaznih mestih, blizu doma – tako blizu 
in tako neopazna so, da jih ne najdemo na nobenem zemljevidu sveta. Pa vendar so svet vsakega 
posameznika; bližnja okolica njegovega doma; šola ali fakulteta, ki jo obiskuje; tovarna, kmetija ali 
pisarna, kjer dela. Vsepovsod išče prav vsak moški, ženska in otrok pravico, enake možnosti, enako 
dostojanstvo brez diskriminacije. Če te pravice ne pomenijo veliko na teh mestih, potem tudi drugje 
pomenijo bolj malo. Brez naše zavzetosti, da jih branimo in ohranjamo blizu svojega doma, si bomo 
zaman prizadevali za napredek drugje po svetu.“  
 
Eleanor Roosevelt, ‘In Our Hands’ („V naših rokah“) (govor ob deseti obletnici Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah leta 1958) 
 
 
Kaj so pravice? Pravice so svoboščine, ki jih ljudje uživajo na osnovi pravnega sistema, socialnega 
pakta ali etične teorije. Na pravice se pogosto gleda v povezavi z določenimi družbenimi skupinami 
(manjšinskimi skupinami) ali v odnosu do posameznikov. Ta druga kategorija vsesplošnih pravic se 
imenuje človekove pravice. Človekove pravice so temeljne človekove svoboščine, ki temeljijo na 
načelu spoštovanja posameznika in na predpostavki, da si vsak človek zasluži, da se ga obravnava 
enako in dostojanstveno. Čeprav se v številnih delih sveta človekove pravice ne spoštujejo ali 
uresničujejo, imajo do njih pravico vsi ljudje kjerkoli na svetu. Temeljito razumevanje človekovih 
pravic je pomemben del našega skupnega statusa kot članov svetovne človeške družine. Enako 
pomembno je preučevanje zgodovine človekovih pravic: na ta način dobimo pregled nad tem, kako 
so pravice (ali pa to, da jih ni bilo) vplivale na družbo. Pravice so bile ljudem kratene skozi vso 
zgodovino in pogosto so se morali zateči bodisi k miroljubnim bodisi nasilnim sredstvom, da bi se jim 
priznale. Ta boj v številnih delih sveta poteka še danes. 
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Da bomo razumeli, kako človekove pravice vplivajo na naš vsakdan, in se zavedli naše odgovornosti 
pri tem, da je treba najti ravnovesje med temi pravicami in pravicami drugih, moramo sploh 
razumeti, kaj človekove pravice so. Kaj torej so človekove pravice? Od kod izhajajo? Kako vplivajo na 
človeštvo? Kako vplivajo name? 
 
 
Opredelitve pojmov 
 
Človekove pravice  
Človekove pravice so temeljne pravice in svoboščine, do katerih so ljudje upravičeni ne glede na 
državljanstvo, spol, narodnostno ali etnično pripadnost, raso, vero, spolno usmerjenost, jezik ali 
drugo stanje. 
Obsegajo državljanske in politične pravice, med njimi pravico do življenja, prostosti in svobode 
izražanja, ter socialne, kulturne in ekonomske pravice, med njimi pravico do kulturnega 
udejstvovanja, pravico do hrane, pravico do dela in do izobraževanja. Človekove pravice ščitijo in 
branijo mednarodne in državne pogodbe in predpisi. Temelj mednarodnega sistema varstva 
človekovih pravic je Splošna deklaracija o človekovih pravicah. Generalna skupščina Združenih 
narodov jo je sprejela 10. decembra 1948. Vsako leto na ta dan obeležujemo mednarodni dan 
človekovih pravic. Splošna deklaracija v 30 členih določa državljanske, politične, ekonomske, socialne 
in kulturne pravice vseh ljudi. Predstavlja vizijo človekovega dostojanstva, ki presega politične meje 
in oblast, od vlad pa zahteva, da branijo temeljne pravice vsakega posameznika.  
(Opredelitev Amnesty International, 2015) 
 
Etika  
Moralna načela, ki vodijo vedênje ljudi ali ravnanje pri neki dejavnosti.  
Filozofska disciplina, ki obravnava moralna načela. 
(Opredelitev Oxford Dictionary) 
 
Pravice manjšin 
Prizadevanje neprevladujočih skupin, da bi ohranile svoje kulturne, verske ali narodnostne razlike, ki 
so nastale z ustanovitvijo nacionalnih držav v 18. in 19. stoletju. Priznavanje in varovanje pravic 
manjšin v mednarodnem pravu se je začelo, ko je Društvo narodov sprejelo več „manjšinskih 
pogodb“. Ko je bila leta 1945 ustanovljena Organizacija združenih narodov, ki je nadomestila Društvo 
narodov, je tudi ta sčasoma oblikovala določene standarde, postopke in mehanizme glede manjšin. 
(Opredelitev Urada visokega komisarja za človekove pravice pri Organizaciji združenih narodov, 
2010) 
 
Privilegij  
Posebna in značilna ugodnost ali korist, ki jo uživa posameznik, podjetje ali razred v primerjavi z 
običajnimi koristmi drugih državljanov. Izjemno ali izredno pooblastilo ali izvzetje. Pravica, 
pooblastilo, oprostitev ali nedotakljivost, ki jo uživa posameznik ali razred v nasprotju s pravom ali 
mimo prava. Privilegij pomeni, da se določenim posameznikom odobri izvzetje od bremena ali 
udeležbe, izhajajoč iz pravne predpostavke, da je mesto, ki ga zasedajo, ali funkcija, ki jo opravljajo, 
takšna, da zahteva ves njihov čas in skrb, zaradi česar bi brez te prizanesljivosti ne mogli opravljati 
teh funkcij v korist, ki jo zahteva javno dobro. 
(Opredelitev iz 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/

