      Czwartek 14 maja 2020r.

Dziś zajmiemy się tematem Praw Człowieka
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Historia
Nad prawami przysługującymi każdemu człowiekowi rozmyślano już w starożytności, jednak za pierwszy akt regulujący te kwestie uważa się " Wielką Kartę Swobód" wydaną 1215 roku przez angielskiego króla Jana bez Ziemi.
Pierwsz całościowa koncepcja praw człowieka powstała dopiero w oświeceniu (czyli XVIII wieku). W tym czasie upowszechniło się przekonanie, że prawa te wynikaja z samego faktu bycia człowiekiem.
Idee oświeceniowe zawarto w "Deklaracji Niepodległości stanów Zjednoczonych" z 4 lipca 1776r. oraz w :Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela" 26 sierpnia 1789r.
 Prawa Człowieka mają charakter:
Przyrodzony- przysługuja każdej osobie z racji urodzenia a nie nadania
Niezbywalny- człowiek nie może się ich zrzec
Powszechny- przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od wyznania, koloru skóry, płci czy przynależności państwowej
Prawa Człowieka zostały podzielone na III generacje:
 I Generacja - tzw. prawa fundamentalne np.:
·	prawo do życia
·	wolność sumienia i wyznania
·	wolność wypowiedzi
·	prawo do informacji
·	prawo wyborcze
·	wolność zrzeszania się
  II Generacja- prawa społeczne, gospodarcze i kulturalne
·	prawo do nauki
·	prawo do wypoczynku
·	prawo do ochrony życia i zdrowia
·	prawo do własności
·	prawo do pracy i wynagrodzenia
·	prawo zdrowia
·	prawo do uczestnictwo w życiu kulturalnym
   III Generacja- tzw. prawa solidarnościowe
·	prawo do pokoju
·	prawo do rozwoju
·	prawo do zdrowego środowiska naturalnego
·	prawo do demokracji
·	prawo do pomocy humanitarnej  
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Do ochrony Praw Człowieka zostały powołane organiazcje:
- Amnesty International
- Komite Helsiński i Helsińska Fundacja Praw Człowieka
- Polska Akcja Humanitarna
- Polski Czerwony Krzyż
- Fundacja SOS
- Caritas Polska
        
     W jednej z takich instytucji- Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka byliśmy z wizytą kilka lat temu w ramach projektu "Kalejdoskop". W ramach tego programu i w kolejnych latach rozmawialiśmy również o Prawach Dziecka. Umieszczamy je tu tytułem przypomnienia.
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Zauważyliście, że Prawa Dziecka są w wielu punktach takie same jak prawa Prawa Człowieka? I nic dziwnego, w końcu z nich się wywodzą!

Na koniec najważniejsze: każdy  ma obowiązek przestrzegać praw innych ludzi- dorosłych i dzieci!
 Pamiętajcie o tym!

                                                                                                 Wasi wychowawcy

