
 

Človekove pravice 365! 
Vsak dan je dan človekovih pravic 

 
 
10. december 1je dan človekovih pravic, čas, ko proslavljamo Splošno deklaracijo človekovih 

pravic, ki vodi narode sveta od leta 1948.  Temeljni namen Splošne deklaracije človekovih pravic je, 

da je vsak posameznik, kjerkoli, ves čas, upravičen do celotne vsebine človekovih pravic, da 

človekove pravice enako pripadajo vsakemu od nas in nas združujejo med seboj kot globalno 

skupnost z istimi ideali in vrednotami. 

»Samo če resnično spoštujemo prirojeno dostojanstvo in človekove pravice vseh članov, lahko 

pričakujemo svobodo, pravičnost in mir na svetu.« - Generalni tajnik OZN Ban Ki-moon 

Viri  

 Viri in informacije na spletu mednarodne SSND  website  na strani Human Rights page.  

 Materiali za Human Rights Day 2014 iz urada visokega komisarja za človekove pravice pri 

OZN: Universal Declaration of Human Rights in Convention on the Rights of the Child  

 Pontifical Council on Justice and Peace  

Dejavnosti 

Za 10. December, dan človekovih pravic ste povabljeni še k: 

 Pridružite se družini SSND po vsem svetu in 10. decembra praznujte Dan človekovih pravic 

Human Rights Day. 

 Vzgajajte za pravičnost, spodbujajte vrednote Shalom, Catholic Social Teaching (katoliški 

socialni nauk), človekove pravice in Milenijske razvojne cilje Millennium Development 

Goals. 

 Pridružite se organizaciji za človekove pravice ali mreži kot Human Rights Watch- varuh 

človekovih pravic, da boste vedno informirane o trenutnih problemih glede človekovih 

pravic. 

 Bodite solidarni z ljudmi , ki so doživeli obliko diskriminacije ali omejitev svojih človekovih 

pravic.  

 Molitev 

Bog pravičnosti, vsem svojim otrokom si dal človeško dostojanstvo in človekove pravice. Pomagaj 

nam, da prepoznamo dostojanstvo in pravice vsega človeštva.  

Odpri naša srca, da bomo slišali tvoj nauk, odpri naše oči za trpljenje tistih, ki so jim odvzete njihove 

osnovne ekonomske, socialne in politične pravice. Združi naše glasove v izpovedi: »Vse človeštvo je 

sveto, vse človekove pravice se morajo spoštovati.«  

                                                                                                                                                          (Center of concern) 

http://www.gerhardinger.org/
http://www.gerhardinger.org/english/jpicsen/hrdec10/human_rights.htm
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/HRDay2014/Pages/HRD2014.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.unicef.org/crc/
http://www.iustitiaetpax.va/content/giustiziaepace/en.html
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/HRDay2014/Pages/HRD2014.aspx
http://www.gerhardinger.org/english/jpicsen/shalomnetwork/jpicshalomeng.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_compendio-dott-soc_en.html


 


