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Tema: Smo res vsi obravnavani enako? – Človekove pravice 

 

Razdelek 1: Moje pravice 
 
Kaj so pravice? Od kod izhajajo? In kako zadevajo vsakogar od nas? Kakšno je razmerje med 
pravicami, hotenji in potrebami? V tem razdelku bomo dobili pregled nad tem, kaj človekove pravice 
so, kako so se oblikovale in kako vplivajo na naše vsakodnevno življenje.  
 
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:  

 razumeti, kaj pravice so 

 poznati izvor sodobnih pravic 

 razviti lastno razumevanje, katere so njihove pravice in dolžnosti 
 
 
Priložena gradiva 
 
Gradivo št. 1 Seznam pravic 
Gradivo št. 2 Izvor človekovih pravic 
Gradivo št. 3 Kaj, če ...? 
 
 
Delo v razredu št. 1: Razumevanje pravic  
 
Okoli nas se vedno veliko razpravlja o pravicah. Kaj pa pravice pravzaprav so? In kaj za nas 
pravzaprav pomenijo? Kot pripravo na to vajo pokažite učencem spodnji posnetek Združenih 
narodov o človekovih pravicah. Nato napravite prostor na eni od sten v učilnici. Učence pozovite, naj 
vsak sam izbere eno do tri pravice, ki so po njegovem mnenju najpomembnejše. Prosite jih, naj jih 
napišejo na samolepilne lističe. Te naj nato podelijo s prijatelji in jih nalepijo na steno ter razložijo, 
kako si želijo, da bi vsaka od teh pravic vplivala na njihovo vsakodnevno življenje. Če ne vedo, kje 
začeti, razdelite gradivo št. 1 s seznamom pravic.  
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JpY9s1Agbsw  
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Delo v razredu št. 2: Kategorije pravic  
 
Katere so različne vrste pravic? Ali pri posameznih pravicah opazite kakšen vzorec ali kako drugo 
možnost razvrščanja? Prosite učence, naj samolepilne lističe združijo v tematske skupine. Lahko si 
izberejo tudi lastne kategorije. Ko končajo, naj vsako skupino pravic poimenujejo. Čestitajte jim – 
oblikovali so zid pravic! Pogovorite se z njimi, ali se jim je naloga zdela lahka ali težka. Svoje 
odgovore naj obrazložijo.  
 
 
Delo v skupini št. 1: So lahko pravice tudi ekskluzivne?  
 
Z učenci boste zdaj razpravljali o razlikah med manjšinskimi in človekovimi pravicami. Razred tokrat 
razdelite v štiri približno enako velike skupine. Na tablo napišite trditev: „S pravicami zaščitimo 
vsakogar, ne samo posebnih skupin“ in jih poprosite, naj o tem razpravljajo v skupinah. Vsaka 
skupina naj se opredeli, ali se s trditvijo strinja ali ne in zakaj. Nato jih pozovite, naj še bolj razdelajo 
razredni zid pravic in dodajo pravice, ki še niso omenjene. Skupine naj za dodatne informacije, s 
katerimi bodo podprle svoje argumente, poiščejo splošno deklaracijo človekovih pravic (na voljo v 
različnih jezikih) in naslednja gradiva: 
 
 

 

 
 

 
 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx 
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Delo v razredu št. 3: Kronološki pogled na pravice  
 
Pomembno je, da se učenci zavedo, da teh pravic nimamo kar od nekdaj. Uveljavile so se po 
nekaterih dogodkih ali v specifičnih okoliščinah oziroma so se prilagajale in razvijale skozi čas. 
Poprosite jih, naj si z zidu pravic izberejo eno in razmislijo, kako in zakaj se je razvila. Je bilo to zaradi 
revolucije? Morda je bilo kaj povezanega z Združenimi narodi ali odpravo suženjstva ali kakim drugim 
zgodovinskim dogodkom. Izvor nekaterih pravic je jasen, pri drugih pa morda ni tako očiten. V 
pomoč jim razdelite gradivo št. 2 o izvoru človekovih pravic. 
 
 
Delo v razredu št. 4: Kako se rodi pravica  
 
Današnje pravice imajo pravno veljavo. Kako pa je bilo v preteklosti, preden so se posamezne pravice 
uveljavile? Učence povprašajte po posameznikih ali manjšinskih skupinah, ki so se ali se še vedno 
soočajo s pravno in družbeno problematiko, preden so jim bile pravice pravno priznane. Predlagate 
lahko na primer: volilno pravico žensk, zlorabe žensk in otrok ali diskriminacijo oseb LGBT (lezbijk, 
gejev, biseksualcev in transseksualcev). S klikom na spodnjo povezavo jih lahko napotite na Amnesty 
International, Nasilje nad ženskami: 
 

 
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/women-s-rights/violence-against-women/violence-
against-women-information  
 
Lahko jim pokažete tudi ta posnetek OZN:  
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XvpHn_zdkTY   
 
Delo v razredu št. 5: Potrebe – pravice – potrebe  
 
Zadovoljni smo lahko, da živimo v družbi, kjer se pravice spoštujejo. Toda ali je to samo po sebi 
umevno? Učence postavite pred moralno dilemo: Zamislite si, da vam v domačem kraju grozi 
nevarnost. Kateri pravici bi se bili pripravljeni odpovedati, da bi zagotovili javno varnost? Za začetek 
dela razdelite gradivo št. 3. Učencem pojasnite, da morajo na zidu pravic prerazporediti lističe v dve 
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večji skupini – pravice, ki se jim za nobeno ceno ne nameravajo odpovedati, in tiste, ki bi jih bili 
pripravljeni žrtvovati. Povejte jim, da morajo sodelovati med seboj in se o končnem rezultatu 
zediniti. Izid je v resnici njihov protipredlog vladi oziroma oblasti, katerim pravicam bi se bili 
pripravljeni odreči in katerim ne. Ko končajo, naj svojo izbiro utemeljijo. Nato jim povejte, da se 
vlada ne strinja z njihovo razvrstitvijo pravic in želi uvesti strožje ukrepe. Povrnejo naj se k tisti 
kategoriji pravic, ki se jim nikakor niso pripravljeni odpovedati, in jih tam pustijo samo pol, drugo 
polovico pa naj premaknejo v drugo kategorijo. To ponavljajte toliko časa, dokler pravic res ne 
morejo več premikati v drugo kategorijo. Povprašajte jih, ali se jim je ta dejavnost zdela težka in 
zakaj.  
 
Zdaj je na vrsti sklepna razprava z učenci. Zastavite jim vprašanje: Kaj vse smo pripravljeni storiti, da 
si zagotovimo vse, kar potrebujemo? Učenci lahko tudi tajno glasujejo o tem, ali bi raje izbrali 
osnovne pravice do hrane, zavetja, zaposlitve itd. in se odpovedali drugim družbenim pravicam, na 
primer svobodi izražanja in govora, svobodi verskega prepričanja itd. Dilema je huda, a svojo 
odločitev temeljito pretehtati! 


