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Tema: Smo res vsi obravnavani enako? – Človekove pravice 

 

 
Razdelek 3: Čigave pravice? / Kaj storiti 
 
V tem razdelku je poudarek na zgodovinskih vidikih človekovih pravic in pravic manjšin ter osnovnih 
načelih, ki so podlaga zanje. 
 
 
Učni izidi tega razdelka 
 
Učenci bodo lahko:  

 razpravljali o povezavi med totalitarnimi režimi in kratenjem pravic; 

 na ustvarjalne načine jasneje oblikovali svoje poglede in mnenja o temi; 

 oblikovali svoje jasno mnenje o pomenu človekovih pravic. 
 
 
Priložena gradiva 
 
Gradivo št. 9 Citati slavnih zagovornikov človekovih pravic 
Gradivo št. 10 Citati ljudi, ki so živeli v totalitarnih režimih 
Gradivo št. 11 Hierarhija potreb po Maslowu 
Gradivo št. 12 Citat 
Gradivo št. 13 Članek 
Gradivo št. 14 Saharov 
Gradivo št. 15 Pesmi in slike na temo pravic 
 
 
Delo v skupini št. 1 Zagovorniki človekovih pravic, ki so vir navdiha  
 
Učence vprašajte: „Kako varnega se počutiš v vsakdanjem življenju?" Spodbudite jih k izražanju 
mnenj in utemeljevanju odgovorov. Nato jih zaprosite, naj razmislijo o zgodovini svoje države in 
poiščejo primere, ko so bile kršene človekove pravice. Njihovi odgovori se bodo morda nanašali na 
pomembne dogodke, kot so vojna, diktatura ali podobno. Pojasnite razliko med posredno in 
neposredno kršitvijo pravic. V ta namen jih prosite, naj razmislijo o vsakdanjih izrazih ali jeziku, ki ga 
uporabljajo sami ali ljudje okrog njih, ki pa je morda žaljiv za druge ljudi ali družbene skupine. Se jim 
zdijo taki izrazi neškodljivi? Poskusijo naj navesti razloge, zakaj bi bil tak jezik lahko škodljiv ali žaljiv. 
Spomnijo naj se nekoga, ki se je boril za človekove pravice. Kot pomoč pri tej dejavnosti lahko 
uporabite gradivo št. 9. 
 
 
Delo v skupini št. 2 Totalitarni režimi: Kaj bi dobili v zameno za kratenje pravic?  
 
Učencem razdelite gradivo št. 10 in jim pojasnite, da bodo brali osebne poglede ljudi, ki so živeli v 
totalitarnih režimih in ki vsak zaradi osebnih razlogov niso nasprotovali kratenju človekovih pravic ali 
jih to ni motilo. Poleg tega bodo prebrali kratek odlomek iz znane knjige Živalska farma, ki opisuje 
življenje v totalitarnem sistemu. Lahko učenci ugotovijo skupne točke z mnenji v gradivu št. 9? 
Vprašajte jih, ali so se po njihovem mnenju vsi počutili tako kot ti posamezniki. 
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Poudarek v razpravi naj bo na potrebah in željah ljudi (ter njihovem pomenu) kot razlogih za 
nastanek pravice. Želje in potrebe so zelo pomembne v našem vsakdanjem življenju, vendar ali 
pomenijo tudi pravice? Je en koncept pomembnejši od drugega? Kot pomoč učencem pri 
raziskovanju odnosa med željami, potrebami in z njimi povezanimi pravicami lahko razdelite gradivo 
št. 11. Leta 1943 je psiholog Abraham Maslow predstavil hierarhijo človekovih potreb, ki temelji na 
fizioloških potrebah oziroma fizičnih pogojih za človekovo preživetje. Če ti pogoji niso izpolnjeni, 
človeško telo ne more dobro delovati. Za najpomembnejše veljajo fiziološke potrebe, zato jih je 
treba zadovoljiti prve. Sledi potreba po varnosti, kar vključuje osebno in finančno varnost ter varnost 
na področju zdravja. Če se vrnemo k deklaraciji Združenih narodov človekovih pravic, vidimo, da so 
te potrebe zapisane kot osnovne človekove pravice. Učenci naj preostale pravice v deklaraciji 
Združenih narodov povežejo s piramido Maslowa.  
 
Nato se pogovorite, kako lahko s pomočjo te hierarhije pojasnimo, zakaj morda posamezniki ne 
protestirajo kratenju nekaterih pravic, kot so svoboda govora, gibanja itd., dokler so zadovoljene 
njihove osnovne potrebe. Ampak kaj potem ustavi avtoritarni režim pred kratenjem še drugih 
pravic? Včasih avtoritarni režim ščiti veliko večino prebivalstva in se osredotoča na posamezno 
družbeno skupino ali manjšino.  
 
 
Delo v skupini št. 3 Zaščitimo našo človečnost  
 
Razdelite gradivo št. 12 s slavnim citatom Martina Niemöllerja, ki je preživel nacistična 
koncentracijska taborišča. Kakšen je odziv učencev na ta citat? Povezuje nas skupna človeška narava 
in osnovne človekove pravice so neposredno povezane s tem konceptom. Varstvo teh pravic je 
splošno vprašanje, ki zadeva vse, ne glede na etnično, versko, družbeno ali drugo ozadje.  
 
Za poglobitev razprave lahko učencem razdelite gradivo št. 13, ki vsebuje članek iz leta 2012, v 
katerem profesor kriminologije trdi, da označevanje velikih skupin ljudi s podobami, povezanimi z 
živalmi, te ljudi v očeh drugih razčloveči. Tako razčlovečenje je že imelo tragične posledice v 
preteklosti in sedanjosti. Lahko učenci navedejo primere, ko se je to zgodilo? 
 
 
Delo v skupini št. 1 Evropski parlament in boj za človekove pravice  
 
Učence vprašajte: „Kdo lahko zagotovi spoštovanje človekovih pravic?“ Učenci naj najprej malo 
razmislijo o možnih odgovorih ter jih utemeljijo, nato pa jim razložite, da so lahko na tem področju 
krovne organizacije včasih učinkovitejše. Učencem pojasnite, da je spoštovanje človekovih pravic ena 
temeljnih vrednot Evropske unije. Evropski parlament je leta 1988 začel podeljevati nagrado 
Saharova za svobodo misli. Učence vprašajte, ali vedo, kako je nagrada dobila ime. Razdelite jim 
gradivo št. 14, kjer bodo našli kratko razlago o izvoru imena. Učenci naj glede na to razmislijo in 
razpravljajo o zgodovinskem in simboličnem ozadju te pobude. 
 
Po kratki razpravi naj se razdelijo v skupine in preučijo gradivo št. 14 ter odgovorijo na vprašanja v 
gradivu. Spomnite jih na izvor nagrade Saharova ter na boj za človekove pravice v času hladne vojne; 
primerjajo naj razmere takrat in danes ter skušajo ugotoviti, kako so se te razmere odražale pri izbiri 
kandidatov. Nagrado prejmejo posamezniki za svoj izjemni prispevek v boju za človekove pravice po 
svetu. Učenci naj na spletni strani pogledajo, kdo so bili nagrajenci v preteklih letih: 
 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sl/laureates/since-2010.html 

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/sl/laureates/since-2010.html
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Razmislijo naj, zakaj Evropska unija spremlja kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo zunaj Unije. 
Pojasnite jim, da bodo morali mnenje, razmišljanje in ugotovitve svoje skupine predstaviti sošolcem 
v skupinski razpravi. 
 
Če imate dovolj časa, naj učenci razmislijo še, čemu bi dali prednost, če bi sedeli v odboru za nagrado 
Saharova. Kaj če bi morali izbirati med dvema primeroma: izredno hudo kršitvijo človekovih pravic, ki 
se je zgodila zunaj Evropske unije, in manj hudo kršitvijo v Evropski uniji? Komu bi podelili nagrado in 
zakaj? 
 
 
Delo v skupini št. 2 Odgovorni raziskovalci pravic v praksi  
 
Razred razdelite na 5-6 enako velikih skupin in vsaki skupini dodelite eno pravico ali pravico manjšin. 
Druga možnost je, da si učenci sami izberejo pravico dejanske ali izmišljene manjšine. Učencem 
pojasnite, da so strokovnjaki za trženje, ki delajo za skupine za človekove pravice in so pred kratkim 
dobili nalogo pripraviti oglaševalno kampanjo o izbranih pravicah ali skupinah takih pravic. Vsaka 
skupina naj pripravi celotno kampanjo, skupaj z besedili, promocijskim gradivom, akcijskim načrtom 
in navzočnostjo v družbenih medijih. Pri izbiranju imena kampanje lahko uporabijo predlagano 
izmišljeno ime (Odgovorni raziskovalci pravic v praksi) ali pa si izmislijo svoje. Ravno tako lahko 
oblikujejo vizualno podobo s pomočjo plakatov in pasic ali napišejo pesem. Kot navdih lahko 
uporabijo slike v gradivu št. 14. Vsaka skupina mora sovrstnikom kampanjo predstaviti, kot bi jo 
predstavljali potencialnim podpornikom, in ugotoviti, ali so koga prepričali, da se jim pridruži. 
Učencem razložite, naj bodo nepristranski in naj po možnosti ne izražajo osebnih mnenj.  
 


