ZÁPIS (POKUD MÁ NĚKDO MOŽNOST TISKU, MŮŽE VYTISKNOUT)
LIDSKÁ PRÁVA
- všichni lidé jsou si rovni
-

každý člověk bez rozdílu má svá práva – ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA

Nejvýznamnější lidská práva: 1) právo na život
2) osobní svoboda
3) právo vlastnit majetek
LIDSKÁ PRÁVA V DOKUMENTECH
Předchůdci dnešních smluv:
 Listiny práv -> Deklarace nezávislosti (1776) – vznikající Spojené státy americké, M. L. King – práva
černošských obyvatel.
 Deklarace práv člověka a občana (1789) – Velká francouzská revoluce

Všeobecný deklarace lidských práv – souhrn lidských a občanských práv
a svobod. Přijata v roce 1948 valným shromážděním OSN.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - přijata Radou Evropy 4. listopadu 1950
Charta základních práv EU - upřesňuje základní práva občanů EU, r. 2000

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD - součást Ústavy ČR

Práva ochraňující určité skupiny lidí:





děti
zdravotně postižení
národnostní menšiny
atd.

Práva dítěte
-

právo na život
právo stýkat se se svými rodiči
právo na ochranu před násilím, před tělesným a
duševním týráním
právo na volný čas (nikdo nesmí zneužívat jejich
práci)
právo na ochranu před následky ozbrojených
konfliktů

UNICEF - organizace podporující práva
dětí ve světě

ZÁPIS (POKUD MÁ NĚKDO MOŽNOST TISKU, MŮŽE VYTISKNOUT)
PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV
- k porušování dochází často vlivem předsudků


Rasismus = ponižující nebo agresivní jednání vůči příslušníkům jiné národnosti nebo rasy.



Xenofobie = strach z něčeho jiného (z cizinců, jiného prostředí).

Na základě předsudků, xenofobie a rasismu vzniká DISKRIMINACE (z lat. discriminare= dělat rozdíl) =
omezování práv jednotlivců nebo skupin odlišujících se od zbytku společnosti


Antisemitismus - náboženská, národnostní a rasová nesnášenlivost projevující se nenávistí vůči
Židům.



Kolektivismus - přednost kolektivu před zájmy jednotlivce (jednotlivec musí vše odevzdat ve
prospěch společnosti).

Stav bez řádu, pořádku, bezvládí = anarchie.
Porušování lidských práv může být považováno za trestný čin.

OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV
 soudy
 veřejný ochránce práv - ombudsman
 sdělovací prostředky
 poslanci – volení zástupci

CHOVEJ SE K DRUHÉMU TAK, JAK CHCEŠ, ABY SE CHOVAL ON K TOBĚ.

