ESCAPE FOR
HUMAN RIGHTS
Tu știi care sunt drepturile tale?

Conținut
INTRODUCERE

01
DOCUMENTE INTERNAȚIONALE
02
NOI ȘI DREPTURILE OMULUI
03
VALORILE EUROPENE
04
SOLIDARITATE
05
Ce sunt drepturile omului?

De unde știm ce drepturi avem?

De ce este bine să ne cunoaștem drepturile?
Care sunt acestea?

Pot și eu să mă implic pentru protejarea drepturilor omului?

Ce sunt drepturile omului?
Drepturile omului sunt nevoi umane ce trebuie respectate pentru ca
fiecare dintre noi să poată trăi în demnitate. De exemplu, orice persoană
are dreptul la viață, să se exprime, să fie liberă sau să își poată întemeia o
familie.
Toate acestea, alături de altele pe care le vom descoperi mai
târziu în această broșură, sunt drepturile noastre, ale
tuturor, și nimeni nu ni le poate lua.

Aceste drepturi sunt egale și universale. Fiecare
om are aceleași drepturi, indiferent de vârstă,
cultură sau de țara în care s-a născut.

De unde știm ce drepturi avem?
Pe parcursul istoriei, drepturile
omului nu au fost tot timpul
respectate, astfel că, în ultimii 100 de
ani, au fost create mai multe
documente internaționale pentru
protejarea drepturilor omului.

Documente oficiale care reglementează drepturile omului
DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI
Aceasta a fost redactată în 1948, pentru protejarea
ființei umane, ca urmare a celor două Războaie
Mondiale în care au murit milioane de oameni.

Prin acest document, au fost stabilite drepturile și
libertățile de bază pe care fiecare om trebuie să le aibă,
fără excepție.
Atunci, pentru prima dată, țări din toată lumea au
decis să respecte și să protejeze aceste drepturi pentru a
sprijini dezvoltarea unei lumi noi, bazată pe valori ca
libertatea, dreptatea și pacea.

Declarația Universală a Drepturilor Omului nu este însă singurul
document care reglementează drepturile omului. Mai există și altele
precum:

CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

Semnată în anul 1950, aceasta stabilește
respectarea drepturilor omului la nivel european.

CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA
DREPTURILE COPILULUI

Până la vârsta de 18 ani, fiecare om are nevoie de o atenție specială
pentru a putea crește și a se dezvolta. De aceea, a fost creat un
document special pentru protejarea drepturilor copiilor.
Aceasta prevede drepturi ca: dreptul de a fi îngrijit de părinți sau
alte persoane responsabile, dreptul la educație, protecția împotriva
abuzurilor și violenței, dreptul la odihnă, joacă și cultură etc.

Ce alte drepturi
mai avem?

Dreptul la viață și siguranță.
Dreptul de a nu fi discriminat.
Dreptul de a nu fi acuzat fără dovezi.
Dreptul de a fi egali în fața legii.
Dreptul de a călători.
Dreptul de a ne întemeia o familie.
Dreptul de a avea un nume și de a aparține unei țări.
Dreptul de a deține anumite obiecte sau proprietăți.
Dreptul de a ne informa și a avea propriile opinii.
Dreptul de a gândi liber și de a avea o religie.
Dreptul de a ne întâlni și a lucra împreună.
Dreptul la intimitate.
Dreptul la securitate socială (locuință, medicamente,
îngrijire medicală etc.)
 Dreptul de a cere sprijin legal atunci când drepturile
noastre nu sunt respectate.














De ce este bine să cunoaștem drepturile omului?
Cum altfel am putea să ne apărăm drepturile, dacă nu le
cunoaștem?

Drepturile omului au fost create pentru a proteja fiecare om,
indiferent de limba pe care o vorbește, obiceiurile pe care le
are sau țara în care s-a născut.
Aceste drepturi permit fiecărei persoane să trăiască o viaţă
fără violență, conflicte sau nedreptăţi. Ele implică să îi
respectăm pe cei din jur și să fim respectați la rândul
nostru.
Este important să nu uiți că fiecare drept pe care îl ai este și
al celorlalți, așa că, asigură-te ca nu ești tu cel care le încalcă.

Drepturile omului și valorile europene
Valorile europene sunt principiile morale, gândurile care ne
fac pe fiecare dintre noi să acționăm într-un anumit fel. De
exemplu, bunătatea sau onestitatea pot fi valori ale fiecăruia
dintre noi.
Valorile europene sunt respectate de toate țările din Uniunea
Europeană, printre care și România.

VALORILE EUROPENE
EGALITATEA

LIBERTATEA

fiecare om are aceleași drepturi în fața
legii

fiecare om are dreptul de a se deplasa, de
a se exprima, de a gândi liber, de a se
informa etc.
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DEMNITATEA UMANĂ

dreptul unei persoane de a fi apreciată și
respectată indiferent de situație
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DEMOCRAȚIA

un sistem politic prin care fiecare om
devine responsabil pentru deciziile care se
iau la nivelul comunității sau țării în care
locuiește
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DREPTURILE OMULUI

fiecare om are anumite nevoi de bază ce
trebuie respectate pentru a putea trăi în
demnitate

Nu știi cum?

Și tu poți să te implici pentru
protejarea drepturilor omului!

Sunt o mulțime de posibilități!

Pentru început,
asigură-te că știi care
sunt drepturile
omului și că le
respecți.

Informează-i și pe alții!
Părinții sau prietenii tăi știu
care sunt drepturile lor?
Spune-le despre experiența ta
și povestește-le ce ai învățat.

Fii solidar!

Asigură-te că acționezi atunci când
drepturile unei persoane sunt încălcate.
De exemplu, dacă unul dintre colegii tăi
este agresat de către un alt coleg sau
orice altă persoană, informează-ți
părinții sau un adult responsabil despre
acest incident.

Implică-te în luarea deciziilor care te afectează!
De exemplu, poți propune în consiliul elevilor activități în
afara orelor de curs. Dacă acesta nu există, poți chiar tu să
înființezi unul. Sau poți propune să învățați despre
drepturile omului la orele de dirigenție. Cu siguranță colegii
tăi te vor susține!
Fii voluntar! Implică-te în cadrul unei organizații de tineret
din comunitatea ta și participă la acțiunile de promovare a
valorilor europene sau organizează propriile activități pentru
protejarea drepturilor omului.

Această broșură este unul din rezultatele proiectului
Escape for Human Rights, finanțat de către Comisia
Europeană prin cadrul Corpului European de
Solidaritate
Află mai multe despre proiectele noastre pe
www.euroactive.org
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