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Moj glas steje 
 

„To, od kod prihajamo, ne odloča o tem, kdo lahko postanemo. Kako izgledamo, ne 
postavlja meja temu, koliko zmoremo doseči. Vsi mi naj bi imeli pravico, da izrazimo 
sebe, vsi naj bi imeli pravico, da smo slišani in pravico, biti to, kar lahko smo: da 
posežemo  po nebu in se dotaknemo zvezd. Vseeno je, kdo smo, moški ali ženska, 
revni ali bogati: Moj glas, moja pravica. Moj glas šteje.“ 

-Desmond Tutu, ključna oseba v boju proti appartheidu v južni Afriki,  
dobitnik Nobelove nagrade, prvi črni škof južne Afrike. 

 

Vsak ima pravico, da je njegov glas slišan in da prevzame svojo vlogo pri odločitvah, 
ki oblikujejo njegovo skupnost. Vsak od nas naj ima možnost, da izbere tiste ljudi, ki 
nas bodo predstavljali v vseh vladnih institucijah in možnost, da kandidira za javno 
službo in da lahko izbira na volitvah, ko se gre za temeljna vprašanja naše osebne in 
skupne usode.  

Več podrobnosti o pravici pri udeležbi  v členu 25 Splošne deklaracije o človekovih 
pravic, pritisni tu: click here. 

 

Viri 
♦ Universal Declaration of Human Rights – Splošna deklaracija človekovih 

pravic (360 jezikov). 

♦ The Elders, skupina znamenitih državnih voditeljev, vključno Desmond Tutu, 
skupno nudijo svoj vpliv in izkušnje za podporo delu za mir in pospeševanju 
človekovih pravic. 

♦ Videos  -videi za praznovanje dneva človekovih pravic so na razpolago na 
YouTube. 

Aktivnosti 
♦ molite za spoštovanje dostojanstva in pravic vseh 

♦ Načrtujte dogodek za spomin na Dan človekovih pravic v vaši krajevni 
skupnosti, v šoli ali župniji. Na dan človekovih pravic 2012 ste povabljeni, da 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Day2012/Pages/InfoNote.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.theelders.org/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Day2012/Pages/Videos.aspx


okrepite vašo pravico, da poveste vaše prepričanje in se brez sramu in strahu  
udeležite javnih debat in sodelujete pri odločitvenih postopkih. 

♦ Obiščite spletno stran OZN Office of the High Commissioner for Human 
Rights – urad visokega komisarja za človekove pravice (uradni jeziki OZN) in 
se pozanimajte o temi, kot tudi o načrtovanih akcijah in dogodkih za10. 
december. 

♦ Izrazite solidarnost z osebo, ki je doživela diskriminacijo ali omejevanje svojih 
človekovih pravic v katerikoli obliki. 

♦ Posredujte naprej, karkoli se je dogajalo na Dan človekovih pravic na 
shalom@ssndroma.org  ali  eileenssnd@gmail.com ali terezija.hostnik@rkc.si 

 

Molitev   
Bog pravičnosti, vsem svojim otrokom si dal človeško dostojanstvo in 
človekove pravice. Pomagaj nam, da bomo priznavali dostojanstvo in 
pravice vsega človeštva. Odpri naše srce za tvoje oznanilo, odpri naše oči 
za trpljenje tistih, ki so jim kratene osnovne gospodarske, socialne, 
politične in kulturne pravice. Vsi skupaj glasno izpovejmo: vse človeštvo 
je Božje, vse človekove pravice moramo spoštovati. 
 

 (Center of Concern) 
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