
 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 



Znaj swoje prawa! 

PRAWA CZŁOWIEKA 

 

są to podstawowe normy przysługujące każdemu człowiekowi, które  wynikają z samego faktu bycia 
człowiekiem. Źródłem wszystkich naszych praw i wolności jest godność każdego człowieka.  

Do naszych praw m.in. należą: 

• zakaz dyskryminacji,  

• prawo do życia,  

• prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego,  

• zakaz niewolnictwa i poddaństwa,  

• zakaz tortur,  

• ochrona życia prywatnego i rodzinnego,  

• prawo do obywatelstwa,  

• prawo do zawierania związku małżeńskiego i zakładania rodziny,  

• prawo do wolności poglądów i wypowiedzi.  

• bierne i czynne prawo wyborcze,  



• wolność stowarzyszania się i zgromadzeń,  

 

"Chodzi o prawa człowieka. Kto odmawia ich jednej osobie, nie obroni ich dla nikogo." 

Marc Elsberg, Helisa 

Prawa człowieka są takie same dla każdego człowieka, bez względu 

na pochodzenie, religię, poglądy, płeć, wygląd, preferencje, etc. 

 

Prawa człowieka istnieją niezależnie od woli władzy albo przepisów 

prawa, państwo jedynie może je chronić. 

 



Prawa człowieka są niezbywalne, nikt nie może nam ich odebrać, ani 

my sami nie możemy się ich zrzec. 

 

Prawa człowieka istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez 

nią dowolnie regulowane. 

 

Prawa człowieka posiadamy z racji człowieczeństwa czy godności 

osobowej, nie z racji czyjejś decyzji czy nadania. 

 



Prawa człowieka nie są luksusem, który 

można realizować tylko wtedy, gdy pozwalają na to okoliczności. 

Łamanie praw człowieka 

 

Przykładami łamania praw człowieka mogą być: 

• Niewolnictwo, porwania, handel ludźmi  

• Ludobójstwa, kary śmierci  

• Nadmierne graniczanie wolności słowa  

• Przemoc i wykorzystywania na tle seksualnym  

• Blokowanie pokojowych zgromadzeń  

• Bezprawne zatrzymania i aresztowania  

• Naruszenie wolności myśli, sumeinia i wyznania  

• Prześladowania, dyskryminacja  

• Werbowanie do armii "dzieci-żołnierzy"  

Niestety w Polsce (jaki na całym świecie) wciąż łamane są prawa człowieka. W 2019r. wartość 

wskaźnika naruszenia praw człowieka i praworządności wyniosła 4,2 punkty. Dla przykładu w 
Niemczech wynosił on 0,8, a na Białorusi aż 7,7.  



 

Co możemy zrobić? 

 

W celu ochrony praw człowieka, powstaje całe mnóstwo organizacji. Należą do nich m.in.: Polski 

Czerwony Krzyż (27 czerwca 1919r), Polskie Stowarzyszenie Amnesty International (1989r), 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka (1982/1983), Polska Akcja Humanitarna (1993 r). 

Ale co my, zwykli obywatele możemy zrobić? 
Warto tu wspomnieć o trwającej obecnie akcji Amnesty International - Maraton Pisania Listów. 

"Maraton Pisania Listów to największa globalna akcja na rzecz praw człowieka: na całym świecie 

rok do roku łączymy siły, aby wspólnie wysyłać apele listowne do władz i wyrazy solidarności w 

sprawach kilku konkretnych osób, których prawa człowieka są łamane. W 2019 roku wysłaliśmy 

ponad 6,5 miliona wiadomości!" 

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw 

Człowieka (10 grudnia). Im więcej listów napiszemy, tym większa szansa, że uda nam się poprawić los 

danego człowieka. Każdy może zorganizować Maraton: skrzyknąć przyjaciół, zachęcić nieznajomych i 

wspólnie pisać listy! 



Rezultaty Maratonu są widoczne od razu. Już w jego trakcie otrzymujemy wiele dobrych wiadomości 
– ludzie są uwalniani z więzień, władze reagują na nasze apele, złe prawo jest zmieniane. 

 

 

Po raz pierwszy Maraton został zorganizowany w Polsce w 2001 r. Na pomysł akcji wpadli aktywiści 
i aktywistki warszawskiej grupy lokalnej Amnesty.  

W następnych latach akcja rozpowszechniała się na inne kraje. W 2019 r. setki tysięcy ludzi podjęły 

ponad 6,6 mln akcji w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie. W Polsce napisaliśmy 

370 669 listów w prawie 800 miejscach w całym kraju. 

Więcej o maratonie - https://maraton.amnesty.org.pl/ 

 



Prawa człowieka dotyczą każdego z nas. Nie powinny być przywilejem 

żadnej grupy społecznej. Edukujmy się, aby znać własne prawa i nie 

dopuszczać do ich łamania.  

 

Międzynarodowy Dzień Praw człowieka, 10 grudnia 2020, Zespół Szkół im. Jana Henryka 
Dąbrowskiego w Sławnie. 


