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Tema: Smo res vsi obravnavani enako? – Človekove pravice 

 

Razdelek 2: Tvoje pravice 
 
Imam pravice... Imaš pravice... Kako tvoje pravice vplivajo na moje? V tem razdelku je poudarek na 
pravicah drugih in povezavi med pravicami in odgovornostjo. 
 
Opozorilo: Ta enota vsebuje povezave na spletna mesta, kot je YouTube. Vsebina zunanjih mest se 
lahko spremeni, zato je treba preveriti, ali je za učence primerna. 
 
 
Učni izidi tega razdelka 
 
Učenci bodo zmožni:  

 razviti razumevanje, katere so njihove pravice in odgovornosti ter razlikovati med njimi;  

 razumeti odnos med globalizacijo, krajevnimi običaji in pravicami;  

 odkriti svoje meje in prednostne naloge ter meje in naloge drugih. 
 
 
Priložena gradiva 
 
Gradivo št. 4 Iqbalova zgodba 
Gradivo št. 5 Citati iz modne industrije  
Gradivo št. 6 Fotografije  
Gradivo št. 7 Zgodbe 
Gradivo št. 8 Scenariji  
 
 
 
Delo v skupini št. 1 Pomembnejše kot moje pravice?  
 
Učenci naj razmislijo o oblačilih, ki jih nosijo: kje so bila izdelana? Ali poznajo položaj človekovih 
pravic v tej državi? Pojasnite jim, da v nekaterih državah človekove pravice niso zaščitene z zakonom 
na enak način kot v drugih. V nekaterih državah odrasli delajo precej več kot osem ur na dan, pet dni 
na teden, za zelo majhno plačo in brez pravne zaščite. Tudi otroci lahko delajo, namesto da bi hodili v 
šolo. Pogovorite se, kaj učenci menijo o tem, da otroci v drugi državi morda ne morejo hoditi v šolo, 
da lahko šivajo oblačila, ki jih nosijo učenci. 
 
Preberite citate iz modne industrije v gradivu št. 5 in jih primerjajte z Iqbalovo zgodbo iz gradiva št. 4. 
Se učencem zdi, da bi lahko oziroma morali nekaj storiti? Kje se končajo naša svoboda in pravice in 
kje se začnejo svoboda in pravice drugih? Učencem pojasnite, če tega niso izrazili že sami, da so naše 
pravice odgovornost nekoga drugega in obratno. Učenci naj opredelijo dolžnost pri vsaki od pravic 
na „zidu pravic“, ki so ga naredili v okviru razdelka 1. 
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Delo v skupini št. 1 Pravice otrok nekoč in danes  
 
Učenci naj pojasnijo, zakaj imajo nekatere države zakone o varstvu pravic. Pokažite jim fotografije v 
gradivu št. 6, učenci pa naj opišejo, kaj vidijo: lahko uganejo kontekst? Od kod bi lahko bili ti otroci? 
Kdaj so bile posnete te fotografije? Pojasnite, da je bilo med industrijsko revolucijo otroško delo 
splošno razširjeno po vsej Evropi; šolanje ni bilo obvezno, družine pa so morale zaradi revščine 
otroke pošiljati na delo v tovarne ali rudnike. Po tej razpravi naj se učenci razdelijo v pet približno 
enako velikih skupin in naj čim natančneje opišejo dva tipična dneva v svojem tednu, in sicer delovni 
dan in dan ob koncu tedna. Svoje poročilo naj razdelijo po urah in za vsako navedejo svoje 
dejavnosti, kot bi pisali dnevni urnik. Povabite jih, naj svoje dnevne urnike predstavijo: koliko so se 
po njihovem mnenju urniki otrok spremenili v teh letih? Zatem med vsemi skupinami na slepo 
razdelite zgodbe otrok iz gradiva št. 7, učenci pa naj ponovijo prejšnjo vajo z urnikom za dva dneva, 
tokrat za otroke iz zgodb. Učitelji lahko dodatne informacije o tej temi najdejo na povezavi, kjer je 
objavljen članek o zgodovini pravic otrok in otroškega dela: 
 

 
 
Delo v skupini št. 2: Pomembnejše kot naše pravice?  
 
Ali se lahko človekove pravice v določenih okoliščinah začasno prekinejo ali odpravijo? Ali lahko 
upravičimo, da se nekomu človekove pravice odvzamejo zaradi varovanja večje dobrobiti širše 
družbe? In kdaj se tak odvzem pravic odpravi? Kaj učenci menijo o naslednjih vprašanjih: Bi se 
strinjal(-a), da je treba v nekaterih okoliščinah posameznikom odvzeti njihove pravice? Ali so potrebe 
širše družbe pomembnejše od človekovih pravic posameznika? In kdo ima na koncu pravico odločati 
o tem, ali se lahko kratijo pravice osumljencev? Za poglobitev razprave o teh vprašanjih uporabite 
gradivo št. 8 s posebnimi primeri. 
 
Nato lahko učenci sodelujejo in pripravijo seznam pravic, ki jih imajo soglasno za nujne in v katere se 
ne sme posegati, ter seznam pravic, ki bi se jim odpovedali ali jih opustili za dosego ali zaščito večje 
dobrobiti.  
 
Delo v skupini št. 3 Čas za razpravo!  
 
Kako so krajevne tradicije povezane s človekovimi pravicami in pravicami manjšin? Pogosto teče 
razprava o tem, kako so tradicionalni običaji, ki v različnih delih sveta veljajo že stoletja, včasih v 
nasprotju s človekovimi pravicami. Ko smo na določen običaj navajeni, se pogosto ne zavedamo 
njegovih posledic. Razred razdelite na dve enako veliki skupini. Skupini naj se pripravita za razpravo o 
spoštovanju človekovih pravic in pravic manjšin v primerjavi s spoštovanjem tradicije in običajev. 
Učenci naj poiščejo primere običajev ali praks, ki bi jih lahko obravnavali kot nespoštovanje ali celo 
ogrožanje človekovih pravic v vaši skupnosti. Premislijo naj, ali bi bilo ustrezno narodu ali skupini 
prepovedati izvajanje določenih tradicij in običajev. Zakaj? Zakaj ne? Več informacij, kako pripraviti 
razpravo v razredu, najdete v tem dokumentu:  
 

 

http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/06/History-of-child-rights-and-child-labour.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/frame_found_sr2/tns/tn-13.pdf

