10. december:
Mednarodni dan človekovih pravic
Praznovanje človekovih pravic
Letos na tisoče ljudi po vsem zemeljskem krogu terja svoje človekove pravice. Po vsem svetu
javno demonstrirajo in zahtevajo osnovne svoboščine. Organizirajo miroljubne proteste,
vključujejo socialne medije, včasih se tudi soočajo z nasilnim zatiranjem.
Čeprav niso vedno uspešni, so ti borci za človekove pravice ustvarili globalno zavedanje o
kršitvah človekovih pravic. Milijonom ljudi so prinesli novo življenje in novo upanje.
Borci za človekove pravice spregovorijo, ko opazijo diskriminacijo, izločanje, zatiranje ali
nasilje. Nekateri se zavzemajo za pravičnost; nekateri delajo z žrtvami, nekateri zahtevajo
odgovornost. Vsi verjamejo v besede 1. člena Splošne deklaracije človekovih pravic - SDČP:
»Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice.«
Naloga braniti človekove pravice, ne more biti prepuščena drugim. Eleanor Roosevelt, ena od
avtorjev Splošne deklaracije človekovih pravic, je pravilno izrazila:
Konec koncev, kje sploh se začnejo splošne človekove pravice? Na malih krajih, v bližini
naših domov – ki so nam tako blizu in so tako majhni, da jih ne moremo videti na
nobenem zemljevidu sveta. In vendar je to svet posamezne osebe; sosedstva, kjer živi; šole
ali fakultete, ki jo obiskuje; tovarne, kmetije ali urada, kjer dela. To so kraji, kjer vsak
mož, vsaka žena, vsak otrok išče enake pravice, enake možnosti in enako dostojanstvo
brez diskriminacije. Če te pravice nimajo tam nobenega pomena, tudi kjerkoli drugje
nimajo veliko pomena. Brez skupne aktivnosti državljanov, da bi te pravice ohranjali na
področju, kjer živimo, bomo zaman pričakovali napredek v velikem svetu.
Ker se bliža 10. december 2011, smo vsi povabljeni, da pregledamo »male kraje v bližini naših
domov« in ugotovimo, katere človekove pravice je potrebno zaščititi in kako lahko
»spregovorimo in ustavimo diskriminacijo«.

Viri

 Splošna deklaracija človekovih pravic (republika Slovenija, varuh človekovih pravic)
– v več kot tristo jezikih.
 The Elders, skupina znamenitih državnih voditeljev, ki jih je zbral Nelson Mandela –
in nudijo svoj skupni vpliv in izkušnje za podporo delu za mir in pospeševanju
človekovih pravic.
 Številne video vsebine o obhajanju Dneva človekovih pravic so na razpolago na You
Tube.

Aktivnosti





Molite, da bi spoštovali dostojanstvo in pravice vseh ljudi.
Načrtujte dogodek v spomin na dan človekovih pravic v krajevni skupnosti, šoli ali
župniji.
Poučite se o tem, kdo so borci za človekove pravice.
Na spletu obiščite stran Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice (v
uradnih jezikih OZN) za informacije o temi in aktivnostih za 10. december.






Vzgoja za pravičnost s spodbujanjem vrednot Shalom-a (Deutsch, English, Español,
Polski, Slovensko), in Millennium Development Goals (Milenijski razvojni cilji).
Poučite se o Amnesty International, kako podpira tiste, ki se borijo za človekove pravice.
Bodite solidarni z osebo, ki je v katerikoli obliki doživela diskriminacijo ali kratenje
človekovih pravic.
Posredujte naprej, karkoli ste storili za Dan človekovih pravic (s. Tereziji ali
shalom@ssndroma.org ali eileenssnd@gmail.com. )

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,
da je vse človeštvo božje in moramo spoštovati človekove pravice.
(Center of Concern)
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