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Тема: Третирани като равни? – Права на човека 

 

 
Раздел 3: Чии права? /предприемане на действия 
 
 
Този раздел е посветен на историческите аспекти на правата на човека и на правата на 
малцинствата, както и на основните принципи, залегнали в тях. 
 
 
Резултати от обучението по този раздел 
 
Вашите ученици ще могат:  

 Да обсъдят връзките между тоталитарните режими и лишаването от права 

 Да формулират по-добре своите възгледи и мнения по темата с творчески средства 

 Да формират и изразят свое собствено мнение за значението на правата на човека 
 
 
Предоставени ресурси 
 
Ресурс 9 Цитати от известни активисти в областта на правата на човека 
Ресурс 10 Цитати от хора, живели по време на тоталитарни режими 
Ресурс 11 Пирамида на потребностите на Маслоу 
Ресурс 12 Цитат 
Ресурс 13 Статия 
Ресурс 14 SAKHAROV PRICE 
Ресурс 15 Песни и картини, свързани с въпроси от областта на правата на човека 
 
 
Дейност в клас 1: Вдъхновяващи активисти в областта на правата на човека 
 
Попитайте Вашите ученици: „Колко сигурни се чувствате във всекидневието си?“. Насърчете ги 
да изразят своето мнение и да обосноват своите отговори. След това ги приканете да 
разсъждават относно историята на тяхната страна и да посочат примери за случаи, в които са 
били извършени нарушения на правата на човека. Отговорите им могат да бъдат свързани с 
важно събитие, като например война, диктатура или сходно явление. Обяснете разликата 
между пряко и непряко нарушаване на права. За целта ги приканете да се сетят за изрази или 
начини на изразяване от всекидневието, използвани от тях или от хората около тях, които 
всъщност могат да бъдат обидни за други хора и социални групи. Смятат ли, че тези изрази са 
безобидни? Могат ли да предложат доводи, с които да обосноват защо такъв начин на 
изразяване може да нанесе вреди и защо е обиден? Също така ги приканете да назоват името 
на борец за правата на човека. Използвайте ресурс 9 в помощ на тази дейност. 
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Дейност в клас 2: Тоталитарни режими: какво бихте получили в замяна на лишаването от 
права 
 
Раздайте ресурс 10 на Вашите ученици и обяснете, че ще прочетат личните мнения на хора, 
които са живели в тоталитарни режими и не са възразили срещу лишаването от права на 
човека или не са имали нищо против това, всеки по свои собствени причини. Те също така ще 
прочетат кратък откъс от известна книга – „Фермата на животните“, която описва живота в 
условията на тоталитарна система. Могат ли Вашите студенти да посочат общи елементи с 
мненията, изразени в ресурс 9? Попитайте ги дали смятат, че всички хора са се чувствали по 
същия начин като тези лица. 
 
Съсредоточете дискусията върху потребностите и желанията на хората (и техните значения) 
като причини за възникването на дадено право. Желанията и потребности са много важни във 
всекидневието ни, но дали и двете неща са свързани с права? Дали едното понятие не е по-
важно от другото? За да помогнете на Вашите ученици да изследват връзката между 
желанията, потребностите и свързаните с тях права, раздайте ресурс 11. През 1943 г. 
психологът Ейбрахам Маслоу предлага йерархия на човешките потребности, в чиято основа са 
физиологичните потребности или, казано по друг начин, физическите потребности за 
оцеляването на човека. Ако тези потребности не са удовлетворени, човешкото тяло не може 
да функционира правилно. Физиологичните потребности се смятат за най-важни; те следва да 
бъдат задоволени на първо място. За безопасността трябва да се следи, което включват лична, 
финансова и здравна сигурност. Ако се върнем към  декларацията на ООН за правата, можем 
да видим, че тези нужди са документирани като основни права на човека. Приканете 
учениците си да свържат останалите права от декларацията на ООН с пирамидата на Маслоу.  
 
След това обсъдете по какъв начин тази йерархия може да ни помогне да обясним защо 
понякога лицата, ако бъдат лишени от някои права, като например свобода на изразяване, 
свободно движение и др., могат да не се противопоставят, докато се зачитат техните основни 
права. Но, в такъв случай, какво би възпряло един авторитарен режим от ни лиши от още 
права? Понякога един авторитарен режим може да закриля голяма част от населението, но да 
бъде насочен срещу конкретни социални/малцинствени групи.  
 
 
Дейност в клас 3: Защита на нашата човечност  
 
Раздайте на Вашите студенти ресурс 12, който съдържа известен цитат от Мартин Ниймьолер, 
един от оцелелите от нацистките концентрационни лагери. Как реагират на цитата Вашите 
ученици? Общата ни човешка същност свързва всички нас и основните права на човека са 
пряко свързани с тази идея. Защитата на тези права е общовалиден въпрос, който се отнася за 
всички хора, независимо от тяхната етническа, религиозна, социална или друга 
принадлежност.  
 
Ако желаете да задълбочите допълнително разискването, раздайте на Вашите ученици ресурс 
13. Той съдържа статия, написана през 2012 г. от професор по криминология, който твърди, че 
квалифицирането на големи групи от хора чрез изображения, свързани с животни, 
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целенасочено отнема човешкото от тези хора в очите на другите. Тази дехуманизация е довела 
до трагични последици както в миналото, така и днес. Могат ли Вашите ученици да посочат 
примери, когато това се е случило? 
 
 
Дейност по групи 1: Европейският парламент и борбата за права на човека  
 
Попитайте Вашите ученици: „Кой може да гарантира спазването на правата на човека?“. 
Оставете им малко време да подготвят и обосноват своите отговори, преди да съобщите, че 
понякога организациите, които изпълняват ролята на обединяващи структури, могат да бъдат 
по-ефективни в тази област. Съобщете на учениците си, че зачитането на правата на човека е 
една от основополагащите ценности на Европейския съюз. Европейският парламент създаде 
наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта през 1988 г. Попитайте учениците си дали знаят 
как е избрано името на наградата. В ресурс 14, който следва да им бъде раздаден, те ще 
намерят кратко разяснение за възникването на името на наградата. С оглед на това ги 
приканете да разсъждават и разискват относно историческите причини за възникване на 
наградата и какво символизира тя. 
 
След краткото обсъждане разделете Вашия клас на групи и приканете учениците да 
анализират ресурс 14 и да отговорят на въпросите към него. Припомнете им как е възникнала 
наградата „Сахаров“ и началото на борбата за права на човека в контекста на Студената война 
и ги накарайте да сравнят и съпоставят положението тогава и днес въз основа на избраните 
носители на наградата. Наградата се присъжда на лица, които имат изключителен принос в 
борбата за права на човека по света. Вашите ученици ще открият кои са били носителите на 
наградата „Сахаров“ през миналите години на следния адрес: 
 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/laureates.html 
 
Приканете ги да разсъждават относно причините, поради които ЕС може да следи за 
нарушения на правата на човека, които се извършват извън ЕС. Обяснете, че те ще бъдат 
приканени да споделят мненията, разсъжденията и констатациите на своите отбори със своите 
съученици в рамките на групово обсъждане. 
Ако разполагате с време, приканете ги да помислят за приоритетите, които щяха да определят, 
ако участваха в комитета за наградата „Сахаров“. Какво биха направили, ако трябва да избират 
между две възможности: изключително тежко нарушение на правата на човека, извършено 
извън ЕС, и не толкова тежък случай в рамките на ЕС? Коя от двете възможности биха избрали 
за наградата и защо? 
 
 
Дейност по групи 2: Отговорни изследователи в областта на правата в действие 
 
Разделете класа си на 5 – 6 групи с приблизително еднакъв брой членове и разпределете на 
всяка от групите дадено право или право на малцинствена група. Можете също така да ги 
приканите да изберат дадено право на малцинствена група, било то реално или въображаемо. 
Обяснете на учениците, че са пазарни експерти, работещи за групи в защита на правата на 
човека, и неотдавна им е била възложена маркетингова кампания във връзка с определено 
право или определена категория права. Всяка група трябва да подготви цялата кампания, 

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/laureates.html


 

 4 

включително текстове, рекламни материали, план за действие и присъствие в социалните 
медии. При вземането на решение за наименованието на кампанията те могат да използват 
предложеното по-горе въображаемо наименование (Отговорни изследователи в областта на 
правата в действие) или сами да измислят наименование. Те могат също така да създадат своя 
визуална идентичност чрез плакати и банери или дори да напишат песен. Картините от ресурс 
14 могат да бъдат използвани като източник на вдъхновение. Всяка група трябва да представи 
кампанията на останалите така, сякаш представя каузата си пред потенциалните си 
поддръжници, и да преброи колко хора ще успее да убеди да се присъединят към тази кауза. 
Обяснете, че очаквате от тях да са обективни и да се въздържат от изразяване на лични 
мнения.  
 


