
Učenje o človekovih pravicah je v osrčju 
naporov, da bi razvili kulturo človekovih pravic 
– zgradili družbe, ki sprejemajo dostojanstvo, 
enakost, inkluzivnost in spoštovanje 
raznolikosti, družbe, kjer so človekove pravice 
vseh spoštovane, zaščitene ter uresničevane.

Učenje o človekovih pravicah ne le opremi 
tiste, ki se o njih učijo, z znanjem o človekovih 
pravicah, temveč tudi spodbuja razvoj vrednot, 
odnosov, spretnosti in obnašanj, kar vodi v 
delovanje, ki brani in promovira človekove 
pravice, demokracijo ter vladavino prava.

MOČ UČENJA 
O ČLOVEKOVIH 
PRAVICAH

PREOBRAŽAMO 
ŽIVLJENJA: :    
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Čutiti, da smo del skupnosti

Se učiti, rasti in razvijati svoj potencial
Prosto izražati svoje misli in

 jih deliti 
z drugimi

Živeti b
rez nasil

ja, p
oškodb ali z

lorab

Zadovoljiti temeljne potrebe zase in 

za svojo družino, npr. zadostno 

količino hrane in zatočišče

Uživati življenje in svobodo

Enaka obravnava pred zakonom

Imeti in izražati svoje misli ter idejeDostop do kakovostne izobrazbe

Zadovoljivo bivališče

Lastnina

Odsotnost mučenja

Svoboda govora in izražanja

Izbiranje in izvajanje svoje veroizpovedi

ter prepričanj

Svobodno poročanje s k
omerkoli

in ustv
arja

nje družine

V   si smo si različni. Morda se razlikujemo po narodnosti, 
rasi, etnični pripadnosti, kraju izvora, spolu, veri, spolni 
usmerjenosti, zmožnostih, ekonomskem ali družbenem 

statusu. Vendar pa imamo kljub tem razlikam nekaj skupnega: 
potrebe in želje, ki jih imajo vsi ljudje.

Človekove pravice so kodificirane v mednarodnih 
sporazumih, regionalnih okvirnih sporazumih in 
nacionalni zakonodaji.

 KAJ SO    
 ČLOVEKOVE   
 PRAVICE

Človekove pravice so temeljne pravice, ki pripadajo 
vsakomur od nas. Nihče nam teh pravic ne more vzeti. 
Naše so preprosto že zato, ker smo človeška bitja. 



ČESA SMO SE 
NAUČILI OD 
PRETEKLOSTI?
Zaradi grozot, nasilja in opustošenja 2. svetovne vojne 
so mnogi spoznali, kako pomembno je zagotavljati, da 
so dostojanstvo ljudi, človekove pravice in svoboščine 
vedno spoštovani ter zaščiteni.

Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako 
dostojanstvo in enake pravice.

Te pravice lahko uveljavlja vsakdo, ne glede na 
spol, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, 
ekonomski status ali premoženje, kraj rojstva.

Imaš pravico do življenja in živeti v svobodi ter 
varnosti.

Imaš pravico, da se s teboj ne ravna kot s 
sužnjem.

Imaš pravico, da se te ne muči.

Imaš pravico do pravičnega in javnega 
obravnavanja pred nepristranskim ter 
neodvisnim sodiščem.

Imaš pravico, da veljaš za nedolžnega, dokler 
nisi spoznan za krivega.

Imaš pravico pripadati določeni državi.

Takoj ko si zakonsko upravičen, imaš pravico, 
da se poročiš in imaš družino. Nihče te v 
poroko ne sme siliti.

Imaš pravico do premoženja in nihče nima 
pravice, da vzame tvoje stvari brez dobrega 
razloga.

Imaš pravico, da prosto izpoveduješ in izvajaš 
svojo vero.

Imaš pravico do svojega mnenja in da rečeš, 
kar hočeš, in nihče ti tega ne sme prepovedati.

Imaš pravico, da organiziraš mirna zborovanja 
ali da se udeležuješ zborovanj na miren način.

Imaš pravico sodelovati pri političnih zadevah 
tvoje države.

Imaš pravico do dela. Če moški in ženska 
opravljata enako delo, bi morala imeti enak 
zaslužek.

Imaš pravico, da hodiš v šolo. Osnovno šolstvo 
bi moralo biti brezplačno.

Imaš obveznosti do skupnosti, v kateri je 
mogoč popoln razvoj tvoje osebnosti. Zakon 
bi moral zagotavljati človekove pravice. Vsem 
bi moral omogočati, da spoštujejo pravice 
drugih in da se jih spoštuje.

Splošna deklaracija  
človekovih pravic (1948)  
(izbrani deli)

Združeni narodi  so bili ustanovljeni leta 1945 na 
temelju mednarodnega konsenza, da se žalostna 
zgodovina vojne ne sme ponoviti in da mora 

biti spoštovanje dostojanstva ljudi temeljna naloga 
človeštva za izgradnjo trajnega miru.

Leta 1948 so se srečali predstavniki 58 držav članic 
Združenih narodov, da bi določili temeljne pravice in 
svoboščine, ki bi jih morali uživati vsi ljudje. To je postala 
Deklaracija človekovih pravic, ki odkriva ideale in 
standarde, h katerim bi morale stremeti vse države ter 
vsi narodi.

Univerzalna deklaracija človekovih pravic je služila 
kot osnova številnim mednarodnim sporazumom, 
vključno s tistim, ki prepovedujejo genocid, ščitijo 
pravice beguncev in poskušajo odpraviti vse oblike 
diskriminacije. Njena načela so bila vključena v ustave in 
nacionalne zakone mnogih držav.
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Za celoten seznam človekovih pravic 
in svoboščin, ki so zajete v Univerzalni 
deklaraciji človekovih pravic, glej: 
www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Povzeto po poenostavljeni verziji SDČP:  
www.ohchr.org/Documents/Publications/
ABCannexen.pdf



Danes se preveč ljudem odreka možnost, da bi 
odkrili svojo vrednost in razvili svoj potencial. 
Zato pa so potem tudi naše družbe prikrajšane 
za prispevke teh ljudi. Spodnje statistike 
izpostavljajo vrzel med skupnimi ideali in 

resničnostjo sveta. Ženske, otroci in manjšine 
ali ranljive skupine, ki trpijo zaradi izkoriščanja 
in zatiranja, so veliko bolj prizadeti zaradi 
kršitev človekovih pravic ter zlorab.

ZAKAJ O UČENJU  
O ČLOVEKOVIH     
PRAVICAH ZDAJ?
Živimo v svetu izzivov in konfliktov. Mnogim ljudem 
odrekajo človekove pravice in temeljne svoboščine zaradi 
izjemnih neenakosti ter prikrajšanosti, nasilja in zatiranja, 
kar jim onemogoča dostojno življenje.

“ Vsi pripadamo eni 
človeški družini in vsak 
od nas si enako zasluži 
dostojanstvo, spoštovanje 
ter pravičnost. Širjenje teh 
temeljnih in univerzalnih 
vrednot ter raziskovanje 

vplivov, ki jih imajo za 
vsakdanje življenje – 
to je naloga učenja o 
človekovih pravicah. ”
Kate Gilmore, namestnica Visokega 
komisarja Združenih narodov za 
človekove pravice

ŽRTVE 
MIGRACIJ 

RAZSELJENE
OSEBE 

795
milijonov ljudi 

150 
milijonov        

LAKOTA

1 izmed  3

NASILJE NAD 
ŽENSKAMI 

nima dovolj hrane za zdravo, aktivno življenje.
FAO, 2015

UNHCR, 2015

IOM, 2015

doživi fizično ali 
spolno nasilje 

(večinoma s strani spolnega partnerja).

1 izmed  9ljudi 

RAZSELJENE OSEBE 

65,3

milijonov 

10

UN Women, 2016

Ljudje, ki so 
razseljeni s svojih 
domov zaradi 
konflikta in 
preganjanja.

ljudi po vsem svetu sta odrečena 
pravica do državljanstva in dostop do 
izobrazbe, zdravstvenega varstva, 
zaposlitve ter svoboda gibanja.  

žensk, moških in 
otrok je izgubilo 
življenje na 
migracijskih poteh

ŽRTVE 
OTROŠKEGA
DELA

5.000

Ozaveščanje o človekovih pravicah je prvi 
korak v boju proti in pri preprečevanju kršitev 
človekovih pravic ter zlorab. Učenje o človekovih 
pravicah spodbuja vrednote, ki promovirajo 
spoštovanje, vključenost, nediskriminacijo, 
sodelovanje, odgovornost in enakopravnost.

Učenje o človekovih pravicah pomaga 
otrokom in odraslim, da:

• terjajo te pravice učinkoviteje in jih 
branijo bolj celostno,

• sprejemajo svobodnejše in bolj poučene 
odločitve,

• sprejmejo in cenijo raznolikost,
• rešujejo konflikte na nenasilen način in
• odgovorno prispevajo k svojim 

skupnostim ter širši družbi.

Učenje o človekovih pravicah je ključnega 
pomena za družbeno kohezijo. Poudarja našo 
skupno človečnost nad individualnimi razlikami 
in je tako temeljnega pomena v boju proti 
diskriminaciji. 

Učenje o človekovih pravicah spodbuja tudi 
enakopravnost in enake možnosti za vse.

NAŠ SVET DANES



KAJ JE UČENJE  
O ČLOVEKOVIH 
PRAVICAH?
Učenje človekovih pravic ni le nekaj, o čemer se uči 
v šoli. Vključuje to, kar doživimo doma, v svojih 
skupnostih, s prijatelji in vrstniki. 

“ Učenje o človekovih 
pravicah izgrajuje znanje, 
spretnosti in odnose, ki 
spodbujajo obnašanje, ki 
potrjujejo človekove pravice. 
Je proces opolnomočenja, ki 
pomaga identificirati težave, 
povezane s človekovimi 
pravicami, in iskati rešitve, ki 

so v skladu z načeli človekovih 
pravic. Temelji na razumevanju 
naše lastne odgovornosti, da 
udejanjimo človekove pravice 
v svoji skupnosti in širši 
družbi. ”
Navi Pillay, nekdanja Visoka komisarka ZN 
za človekove pravice

Vrednote človekovih pravic o 
dostojanstvu, spoštovanju, vključenosti 
in enakopravnosti morajo biti integralni 
del procesa učenja o človekovih pravicah.

Opolnomočenje (angl. empowerment) 
preko učenja o človekovih pravicah  
je več kot le vsebina; lahko se doseže le, 

če učni proces vključuje tudi participatorne učne 
metode in se nanaša na vsakodnevno življenje ter 
doživete izkušnje učencev.

To doživeto znanje in zavedanje o načelih 
človekovih pravic izgrajujeta “kulturo človekovih 
pravic” – družbo, v kateri se vsakogar spodbuja 
in opolnomoči, da sam prevzame pobudo, da bo 
spoštoval, ščitil ter promoviral celoten spekter 
človekovih pravic za vse.

Učenje o človekovih 
pravicah je učenje o, skozi  

in za človekove pravice.

UČENJE
O 

ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Pridobivanje znanja in razumevanja o 
standardih človekovih pravic, načelih 
ter vrednotah. Učenje o sistemih in 
mehanizmih, ki so na voljo za zaščito 
človekovih pravic

UČENJE  
SKOZI  

ČLOVEKOVIH PRAVIC

Učenje in poučevanje na način, ki 
spoštuje pravice tistih, ki učijo, in tudi 
tistih, ki se učijo

UČENJE
ZA 

ČLOVEKOVE PRAVICE

Opolnomočenje posameznikov, da 
uživajo in izvajajo svoje pravice ter da 
spoštujejo in zagovarjajo pravice drugih
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Učenje človekovih pravic ne le ozavešča 
ljudi o pravicah, ki jih imajo po mednarodnih 
in nacionalnih zakonih, ampak posameznike 

tudi opolnomoči, da lahko aktivno sodelujejo pri 
odločitvah, ki vplivajo nanje – vključno z delovanjem 
za promocijo in ščitenje človekovih pravic.

Osebne zgodbe v nadaljevanju kažejo, kako so se 
spremenila življenja ljudi zaradi izobraževanja o 
človekovih pravicah.

UČENJE O 
ČLOVEKOVIH 
PRAVICAH  

VODI V 
AKCIJO

    TURČIJA 1

    AVSTRALIJA3    PORTUGALSKA 2

    PERU 5
    BURKINA

 FASO 
4

Učenje človekovih 
pravic ima moč, da 
preobrazi posameznike 
in družbe.



Zgoraj: Ženske na pohodu proti diskriminaciji,  
spolni zlorabi in nasilju v Ankari v Turčiji

Po prisilni poroki s 15 let starejšim moškim je Evrim 
zapustila svojo družino. Njen mož je bil nasilen in 
jo je zlorabljal ter pretepal, tudi ko je bila noseča. V 
obupu se je za pomoč obrnila na svojo družino, a so 
jo obtožili, da je vse to njena krivda.

“ Nikoli ne bom pozabila: bila sem 8 mesecev noseča 
s svojim sinom. Moj mož me je močno brcnil v 
trebuh – pokrila sem trebuh, da bi zavarovala otroka. O 
tem sem povedala svoji mami in očetu, a sta mi rekla, 
da sem sama kriva. ”

“ Postala sem 
močnejša. Pomislila 
sem, da nisem sama. 
Če padem, bodo tu 
zame.  ” 

TURČIJA 
OD ŽRTVE DO 
ZAGOVORNICE 
ČLOVEKOVIH PRAVIC

Ko se je pretepanje nadaljevalo, se je Evrim odločila za 
ločitev. A njena družina je temu nasprotovala: “Moja družina 
je šla nadme s pištolami. Iskali so me.”

Evrim je odšla k združenju Van Women‘s Association (VAKAD), 
kjer se je pridružila Programu za učenje o človekovih 
pravicah za ženske (Human Rights Education Program for 
Women), ki ga je razvila organizacija Ženske za človekove 
pravice žensk (Women for Women‘s Human Rights).

Na tedenskih delavnicah se je Evrim učila o človekovih 
pravicah in tudi o zakonih, ki te pravice v Turčiji varujejo. 
Razumela je, da ima pravico, da jo njen mož in družina 
spoštujeta kot osebo. Njene komunikacijske veščine so 
se izboljšale in skozi pogovore z drugimi ženskami je začela 
ugotavljati, kakšno vrednost in potencial ima. Ugotovila je, 
da lahko izboljša svoje življenje.

Kar 90 odstotkov žensk, ki so zaključile ta program, voden s strani 
organizacije Ženske za človekove pravice žensk – Nove poti (Women 
for Women‘s Human Rights – WWHR – New Ways), pravi, da bolje 
razumejo svoje pravice, znajo uporabiti turške zakone za zaščito 
svojih pravic in so samozavestnejše ter bolj asertivne. Mnoge se 
vrnejo nazaj v šolo, rešijo zakonske težave ali začnejo delati.

Evrim se je naučila to, kar je v svojem srcu vedela: da je enakovredna 
vsakemu drugemu bitju. Predrugačena je – ni več žrtev, temveč 
zagovornica človekovih pravic, željna in pripravljena, da se postavi 
za svoje pravice ter pravice drugih.

 
Zelal Ayman, 
koordinatorica za 
Program za učenje 

človekovih pravic 

“Številne ženske, ki se udeležijo učnega programa, se 
počutijo močnejše in ugotovijo 'Jaz nisem problem. 
Problem je nekje drugje. Je v družbi, v družbeni 
ureditvi.' In tako se ženske počutijo opolnomočene.

Če si ženska želi spremembe in ji lahko pomagamo s 
temi aktivnostmi, ki ji dajejo moč, in učnimi programi, 
si lahko spremeni življenje. Postane močnejša v 
komunikaciji s svojim možem in otroki.”

Od leta 1995 je več kot 14.000 žensk 
sodelovalo v Programu za učenje 
o človekovih pravicah za ženske 
(Human Rights Education Program 
for Women) v 56 mestih po Turčiji.

Avgusta leta 2012 je Turčija sprejela zakon 
o zaščiti družine in za preprečevanje nasilja 
do žensk. Namen zakona je zaščita žensk, 
otrok, družinskih članov žrtev nasilja v 
družini in zagotavljanje storitev, kot so 
zatočišča, finančna pomoč in psihološko ter 
pravno svetovanje, vključno s programi o 
preprečevanju nasilja. Vendar pa je ustrezna 
implementacija pomanjkljiva in nasilje do žensk 
ostaja velik problem.

Ko je bila Evrim Gul še otrok,   
se je njena družina dogovorila za njeno poroko. 
Prvič je videla svojega moža, ko je postala 
njegova nevesta. Ko je odnos postal nasilen, 
ga je zapustila in našla zatočišče v združenju 
za ženske, kjer se je pridružila Učenju o 
človekovih pravicah za ženske. Kar se je 
naučila, je opolnomočilo Evrim in mnoge 
ženske, podobne njej, da so razumele in branile 
svoje pravice ter si zase izgradile boljše življenje.

Za več informacij: “Pot do dostojanstva” (A Path to Dignity)
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
ThePowerOfHumanRightsEducation.aspx 

Za več informacij: Program učenja o človekovih pravicah za 
ženske (Human Rights Education for Women)
www.wwhr.org/human-rights-education-programme-for-
women-hrep/ 

DRUŽINSKO NASILJE  
V TURČIJI

Zgoraj: Aktivistke, zbrane v središču Ankare, Turčija, protestirajo proti nasilju v družini in v 
podporo pravic žensk



Zgoraj: Ozaveščanje o človekovih pravicah preko glasbe v šolski knjižici

PORTUGALSKA
PREOBRAZBA ŠOLE 
SKOZI ČLOVEKOVE 
PRAVICE

Učenci šole v kraju Apelaҫão so pogosto pri sebi nosili nože, 
žalili osebje in napadali tako učitelje kot druge učence.

Ravnatelj šole Félix Bolaños se je odločil uvesti svojo novo 
vizijo šole, ki temelji na pristopu “celostne šole” človekovih 
pravic. To je pomenilo integracijo vrednot človekovih pravic 
v vse vidike šolskega življenja – ne le v učni načrt, temveč 
tudi šolsko politiko, procese sprejemanja odločitev, odnose z 
lokalno skupnostjo, učne metode in celo fizično okolje šole.

VKLJUČEVANJE CELOTNE 
ŠOLSKE SKUPNOSTI

Namesto da bi izključili težko in na trenutke nasilno sosesko, 
je Bolaños odprl vrata, da bi spodbudil široko participacijo 
celotne šolske skupnosti. Namesto da bi na učence 
gledal kot na grožnjo, jih je videl kot priložnost za nove 
ideje, izkušnje in veščine. Vključil je lokalne oblasti in 
prostovoljce, vzpostavil partnerstvo z organizacijo, ki temelji 
na skupnosti, z imenom Mais Cidadanis (Več državljanstva), 
da bi podprl šolske in obšolske aktivnosti ter uvedel program, 
ki ga financira vlada in cilja na ranljiva družbena okolja. 

Starši so postali bolj angažirani in diplomanti so 
začeli pomagati mlajšim učencem ostati v šoli in 
reševati težave, povezane z obnašanjem.

PREDLOGI UČENCEV, 
REŠITVE UČENCEV

Na šolskih srečanjih in srečanjih skupnosti so se zbirali učenci, 
učitelji, starši, drugo šolsko osebje, člani uprave in nekdanji 
učenci, da bi našli načine, kako izboljšati šolo in povezati šolske 
aktivnosti s širšo skupnostjo. Novoustanovljeni Svet učencev 
je postal forum, kjer se sliši glas učencev, se pogovarja o 
težavah in se oblikujejo rešitve. Učenci so začeli prevzemati 
odgovornost za težave, s katerimi se sooča šola.

Učenci so predlagali, kako se lahko izboljša učni 
načrt, in podali nove obšolske aktivnosti, vključno 
s plesom, umetnostjo in športnimi aktivnostmi, ki 
jih izvajajo učenci in so bile implementirane.
 

UČNE METODE IN 
UČNI PROCES 

Učitelji šole so se udeleževali profesionalnega usposabljanja 
in se naučili, kako spodbujati aktivno participacijo in uporabo 
neformalnih učnih metod. Nova učna filozofija je v osrčje 
učnega procesa postavila učence in se osredotočila na 
kritično refleksijo ter razmišljanje. Rezultat je poročanje 
učiteljev o izboljšani ravni koncentracije med učenci 
in upad asocialnega vedenja ter vrstniškega nasilja.

ŠOLSKO OKOLJE

Svet učencev je zahteval materialne izboljšave šole – novo 
športno opremo, nova vrata in ogledala v toaletnih prostorih 
ter več računalnikov. Preko dialoga so učenci začeli spoznavati, 
kako škoda, ki jo povzročijo drugi učenci, odteguje vire in 
preprečuje šoli, da bi izvedla izboljšave, ki so jih vsi želeli. S 
prevzemanjem odgovornosti za težave se je zmanjšala 
škoda na poslopju šole in razmere so se za vse izboljšale.

USPEH, KI ČAKA NA 
SVOJE ROJSTVO 

Po 10 letih takšnega pristopa se je šola dvignila z dna 
nacionalnega šolskega rangiranja. Postala je kraj, kjer se 
vsi počutijo spoštovane in čutijo, da lahko prispevajo k 
družbi. Suspendiranje in izključitve iz šole so bile redke in 
mnogo učencev je odšlo na fakulteto in ostalo aktivnih v 
skupnosti. Rasne napetosti znotraj šole in širše skupnosti 
so se zmanjšale kot rezultat povečane interakcije ter 
dejstva, da so delali skupaj za dosego skupnih ciljev.

Šola v mestu Apelaҫão je v svojem širšem okraju 
postala zgodba o uspehu v izobraževanju.

“ To, da so 
v šoli cenili 
vrednote vsakega 
posameznika, 

je učencem 
omogočilo, da so razumeli 
svoje šibkosti in jih 
spremenili v moč, da 
so svoje vsakdanje težave 
spremenili v nove rešitve. ”
Maria Barbosa, nekdanja učenka iz 
mesta Apelação, je postala delavka 
v skupnosti in učiteljica na šoli.

“ Začeli smo čutiti, da slišijo in spoštujejo naše 
glasove ter da so učitelji in učno osebje poslušali. 
Spoznali smo, da lahko naredimo razliko. ”
Wilds Gomes, nekdanji učenec iz mesta Apelação, 
je postal spodbujevalec v skupnosti in zdaj na 
fakulteti študira komunikacije ter novinarstvo.

Apelação je problematična soseska  
na obrobju Lizbone na Portugalskem. Za šolo v 
soseščini, ki ima približno 650 otrok v starosti 
od 5 do 18 let, so značilni nizki akademski 
dosežki in visoka raven nasilja. Ko je glavni 
učitelj uvedel novo vizijo, ki temelji na 
pristopu do človekovih pravic t. i. “celostne 
šole”, je bila šola preobražena v model dobre 
prakse, kjer so učenci prevzeli več odgovornosti, 
asocialno obnašanje se je zmanjšalo, učni uspehi 
pa izboljšali.

11. julija 2008 je portugalska televizija objavila šokanten 
posnetek spopada med rivalskima tolpama iz romske in 
afriške skupnosti v Apelação, kraju na obrobju Lizbone.



AVSTRALIJA
GRADI ZAUPANJE 
MED POLICIJO IN 
SKUPNOSTMI

SPREMEMBA NA BOLJE 
Z USPOSABLJANJEM O 
ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Leta 2006 je viktorijska policija z vladno podporo in v 
sodelovanju s strokovnjaki s področja človekovih pravic ter 
univerzitetnega sektorja ustanovila Projekt človekovih pravic 
(Human Rights Project). Ta se je osredotočil na izboljšanje 
zavedanja in znanja o mednarodnem pravu človekovih pravic ter 
standardov v povezavi s preiskavami, aretacijami in pridržanji, 
uporabo sile ter orožja in pomočjo žrtvam.

Kot del projekta je bilo vseh 14.000 zaposlenih na viktorijski 
policiji – od administrativnih delavcev, glavnega komisarja, 
forenzičnih znanstvenikov pa do preiskovalcev in pravnikov 
– deležnih učenja in usposabljanja, kar jim omogoča, da 
v praksi uvedejo načela človekovih pravic v vsakdanje 
policijsko delo.

Projekt človekovih pravic se je osredotočil tudi na povečanje 
zavedanja o mednarodnih standardih človekovih pravic 
v kontekstu interakcij s skupnostjo, vključno s policijsko 
interakcijo z mladimi, s spolnimi manjšinami ter tudi z 
večkulturnimi in domorodskimi skupnostmi.

Od leta 2012 je število pritožb o policijskem obnašanju 
upadlo za 30 %.

POLICING FOR THE  
WHOLE COMMUNITY

Policija se zdaj bolj zaveda posebnih potreb in občutljivosti 
različnih ljudi v svoji skupnosti. Številni novi migranti so npr. 
morda več let preživeli v nastanitvenih centrih za begunce ali 
pa so prišli iz držav, kjer so uradne osebe organov kazenskega 
pregona dojete kot zatiralci, zaradi česar migranti ob težavah 
neradi pristopijo do policije.

Tudi Mladinski vodstveni program, ki ga vodi viktorijska policija, 
je doprinesel k premostitvi vrzeli in k izboljšanju odnosov med 
mlajšimi člani skupnosti ter policijo.

Napeta interakcija med policijo zvezne države 
Viktorija in člani migrantskih ter domorodskih 
skupnosti, LGBTI-skupnostjo in mladimi ljudmi 
(posebno tistimi, ki imajo težave z drogami 
in alkoholom ter že obsojenimi) je povzročila 
napetosti, nezaupanje in formalne pritožbe zoper 
policijo v Viktoriji.

“ Od začetka 
je bilo očitno, da 

bo ta zakonodaja 
podprla regeneracijo 
policijske dejavnosti, tako 
da se bo osredotočila na 
skupnost in ne na odnos 
‚nas in onih‘.  ”
Mmaskepe Motlalepula Sejoe,  
nekdanja menedžerka Enote za človekove 
pravice pri viktorijski policiji

“ Učenje o človekovih pravicah, 
ki je bilo neposredno povezano 
z vsakdanjo policijsko prakso, 
je vodilo v boljše razumevanje 
in spremembo obnašanj, kar je v 
končni fazi povzročilo manj strahu 
ob soočenju s skupnostjo. ”
Luke Cornelious APM,  
pomočnik komisarja, Viktorijska policija “ Projekt človekovih 

pravic poudarja, da gre 
pri človekovih pravicah 
za spoštovanje 
dostojanstva in da 
je edina razlika med 
kulturami način izražanja 
dostojanstva ter 
spoštovanja. ”
Mmaskepe Motlalepula Sejoe

V 90. letih so problematična srečanja med 
viktorijsko policijo in člani migrantskih ter 
domorodskih skupnosti, LGBTI-skupnosti 
in mladimi ljudmi povzročila napetosti 
ter pritožbe o neprimernem obnašanju. 
Po udeležbi na šolanju o človekovih 
pravicah leta 2006 je policijsko osebje 
začelo dojemati svojo vlogo znotraj 
okvira človekovih pravic. Število pritožb o 
policijskem obnašanju in napetosti med policijo 
ter skupnostmi so se zmanjšali.

Člen 38 (1) Obnašanje javne oblasti: … za nezakonito 
ravnanje velja, če javna oblast ravna neskladno s 
človekovimi pravicami ali če pri odločanju ne temelji 
na primernem upoštevanju relevantne človekove 
pravice.

Člen 32 (2) Mednarodno pravo in sodne odločitve 
nacionalnih, tujih ter mednarodnih sodišč in 
tribunalov, ki se tičejo določene človekove pravice, se 
lahko upoštevajo pri interpretaciji zakonske določbe.

VIKTORIJSKA LISTINA O 
ČLOVEKOVIH PRAVICAH 

IN DOLŽNOSTIH

Za več informacij: “Pot do dostojanstva” (A Path to Dignity): 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
ThePowerOfHumanRightsEducation.aspx

Nesorazmerno veliko število mladih domorodskih ljudi v priporu 
je bilo še eno problematično področje pomanjkanja zaupanja 
med policijo in domorodskimi skupnostmi.

Leta 2006 je bila sprejeta Viktorijska listina o človekovih 
pravicah in dolžnostih. Po listini morajo javni organi, vključno z 
viktorijsko, delovati skladno s človekovimi pravicami.



Zgoraj: Ženske, ki so jih izgnali iz njihovih skupnosti,  
v centru v Yaku v provinci Passoré

KRALJ NAGOVORI 
SKUPNOST MOSSI

10. junija 2011 je  
Mogho Naaba razglasil:

“Ne morem se strinjati s tem, da se na temelju 
tradicionalnih ali kulturnih vrednot človekove pravice 
in dostojanstvo še vedno teptajo. V skladu s tem vabim 
vse državljane Burkine Faso in predvsem ljudi, ki živijo v 
vaseh, okoliših in regijah, ki so pod mojim nadzorom … 
da končajo vse oblike nasilja in družbenega izključevanja 
žensk. Vabim in spodbujam vse iniciative k družbeni 
integraciji vseh žensk, ki so bile izključene iz svojih 
skupnosti, in k pomoči, da se vrnejo v svoje skupnosti.”

Zgoraj: Ozaveščanje o pravicah žensk s tradicionalnimi poglavarji v provinci Boussé

Zgoraj: Gledališki forum o družbeni izključitvi žensk v Kingriji v provinci Passoré

BURKINA FASO
KONČAJMO NASILJE 
NAD ŽENSKAMI, 
OBTOŽENIMI 
ČAROVNIŠTVA

V skupnosti Mossi življenje diktira običajno pravo in 
prakse, kjer Naabas (tradicionalne vodje) sprejemajo 
ključne odločitve, ki vplivajo na politično, družbeno in 
ekonomsko življenje skupnosti.

TRADICIONALNO VEROVANJE 
V ČAROVNIŠTVO

Kljub obstoju regionalnih zakonov, ki ščitijo pravice žensk, 
tradicionalni običaji pogosto prevladajo in izganjanje žensk, 
obtoženih čarovništva, se v ruralnih skupnostih Burkine Faso še 
vedno dogaja. Rituali “Siongo” in “Zangogo” so uporabljeni za 
identifikacijo ljudi – večinoma starejših žensk –, za katere menijo, 
da posedujejo moči, ki jih uporabljajo za povzročitev smrti drugih. 
Obtoženi čarovništva so nato izpostavljeni diskriminaciji in nasilju.

VKLJUČITEV SKUPNOSTI 
PREDSTAVLJA IZZIV 
TRADICIONALNIM PRAKSAM

Leta 2011 je Amnesty International s podporo Mogho Naaba 
(kralja skupnosti Mossi) z lokalnimi partnerji v Burkini Faso tesno 

POZITIVNI REZULTATI 
IZOBRAŽEVANJA O 
ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Praksa izganjanja starejših žensk zaradi obtožb o čarovništvu 
je postopoma izginjala v 16 vaseh v provincah Boussé in 
Kourweogo. Več žensk, obtoženih čarovništva, ni bilo izgnanih 
s svojih domov in številne ženske so bile ponovno integrirane 
v svoje skupnosti v provincah Kourweogo ter Passoré. 
Ustanovljen je bil tudi center, ki gosti izgnane ženske iz drugih 
regij države med pogajanji za njihovo rehabilitacijo in vrnitev.

18 let po tem, ko je bila prisiljena zapustiti svoj dom, se je 
Habibou Sawadogo vrnila v svojo skupnost in bila ponovno 
združena s svojo družino.

NACIONALNI NAČRT ZA 
KONČANJE IZGANJANJ

Leta 2012 je vlada Burkine Faso sprejela nacionalni akcijski 
načrt za končanje izganjanj žensk, obtoženih čarovništva. 
Po 4-letnem načrtu nudi Ministrstvo za družbeno akcijo in 
nacionalno solidarnost pravno, finančno ter psihosocialno 
pomoč ženskam, ki so bile žrtve takšne prakse.

“ Končanje te oblike izključevanja 
in nasilja nad ženskami je proces, 
ki vključuje sodelovanje na 
vseh ravneh – od mednarodnih, 

regionalnih in nacionalnih zakonov, do 
dela z organizacijami, ki temeljijo na skupnosti, 
tradicionalnih voditeljev in članov skupnosti. ”
Moussa Quedraogo, Amnesty International Burkina Faso

“ Tistega dne, 
ko so me izgnali, 
so ‚Siongo‘ prišli v 
moj dom trikrat … 

Končno so se odločili, 
da sem odgovorna 

[za smrt otroka]. Takoj 
sem morala zapustiti 

vas ali pa bi tvegala, da izgubim svoje 
življenje. ”
Habibou Sawadogo

Leta 1994 so 74-letno Habibou 
Sawadogo izgnali iz njene vasi po tem, ko 
so jo spoznali za “krivo” uporabe čarovništva, 
ki je povzročilo smrt otroka. Leta 2011 
je Amnesty International z lokalnimi 
partnerji začela sodelovati z vodji skupnosti 
za odpravo tradicije izganjanja. Preko 
angažiranja in dialoga so vaščani razumeli, da 
takšne prakse kršijo dostojanstvo in človekove 
pravice žensk. Posledično pa so bile številne 
ženske ponovno združene s svojo skupnostjo.

In 2006, Burkina Faso ratified the 2003 Protocol to the 
African Charter on Human and Peoples’ Rights on the 
Rights of Women, which commits States to “ensure 
the right of elderly women to freedom from violence, 
including sexual abuse, discrimination based on age 
and the right to be treated with dignity.”

sodelovala s skupnostmi v provincah Kourweogo in Passoré, da 
bi spremenila to prakso. Po usposabljanju o učenju o človekovih 
pravicah sta dva izmed tradicionalnih kraljevih vodij obiskala 
vasi in neposredno vzpostavila stik z lokalnim prebivalstvom.

Z aktivnim sodelovanjem v delavnicah, skupnostnem dialogu, 
gledaliških forumskih igrah in radijskih programih so se vaščani 
spraševali, zakaj niso nikoli moški, matere ali vdove vplivnih 
lokalnih družin tisti, ki so izgnani iz skupnosti.

Pripadniki skupnosti Mossi so začeli ugotavljati, da so bile 
te prakse večinoma usmerjene proti starejšim ženskam – 
še posebej revnim, tistim brez izobrazbe ali izoliranim stran 
od drugih družinskih članov. Začeli so razumevati načela o 
enakopravnosti, dostojanstvu in moči ter spoznavati obstoj 
diskriminatornega, neenakopravnega in nepravičnega 
obravnavanja žensk, ki so bile že tako ali tako marginalizirane s 
strani skupnosti.

WOMEN’S RIGHTS  
IN BURKINA FASO

Za več informacij: video Amnesty International: 
www.youtube.com/watch?v=FLcJTpcbBLU



Zgoraj: Učenka 3. skupine, ki se udeležuje Festivala Peru (2014)

 PERU
RAZMIŠLJAJMO 
GLOBALNO, 
DELUJMO LOKALNO

Začelo se je z razrednim projektom učencev 8. skupine 
z učiteljico Helgo Bazan, ki je zrastel v iniciativo celotne 
šole. Sodelujoči v projektu “Prijatelji človekovih pravic” so 
spodbujali učence, da premišljujejo o človekovih pravicah 
v vsakdanjih kontekstih skozi praktično raziskavo in 
interaktivne delavnice.

“ Celoten 
projekt so vodili 
učenci. Ti so se 
odločali, o čem 

se želijo učiti in 
kako želijo deliti 

svoje znanje z drugimi. Na 
ta način je bila za učence vsaka 
tema relevantna, izmenjavali so 
si ideje in delali na rešitvah za 
težave s svojimi sošolci. ”
Helga Bazan,  
učiteljica na šoli José Antonio Encinas

PRIJATELJI ČLOVEKOVIH 
PRAVIC – ZA AKCIJO!

Učenci so iskali novice o dogodkih s celega sveta, ki so 
jih zanimale, in potem raziskovali, kako so povezane 
s človekovimi pravicami. Svoje ugotovitve in mnenja so 
predstavili svojim sošolcem preko študijskih skupin ter 
medvrstniškega učenja. O teh tematikah so preko delavnic 
angažirali širšo skupnost.

Skozi projekt so učenci začeli razumevati koncept 
človekovih pravic in kako so globalne težave povezane 
ter relevantne za njihova življenja. Razvili so tudi veščine za 
delovanje in vodenje kampanje za človekove pravice – sprva 
znotraj šole, nato pa širše v svoji skupnosti.

UČENJE, KI SE NADALJUJE

Še danes so učenci šole José Antonio Encinas vključeni v 
učenje človekovih pravic, ki ga vodijo učenci. Perspektivo 
človekovih pravic uporabljajo za identifikacijo in 
razmišljanje o težavah, s katerimi se soočajo – tako 
znotraj šole in svojih družin in skupnosti – in prihajajo na dan s 
praktičnimi rešitvami, kako jih nasloviti.

FESTIVAL PERU

Učenci šole José Antonio Encinas vsako leto julija 
organizirajo kampanjo celotne šole, ki se imenuje Fiesta 
del Peru (Festival Peru). Festival se odvija na javnem 
trgu ali parku in celotna skupnost je povabljena, da se 
ga aktivno udeleži.

Od prvih delavnic o človekovih pravicah leta 2013 
se festival vsako leto osredotoči na različne teme 
človekovih pravic. Te tematike oživljajo preko kratkih 
iger, delavnic, iger in kvizov, umetniških projektov, 
razprav in debat ter drugih aktivnosti za ozaveščanje.

2014 
“Así no es, no te acostumbres”
“Ni tako, zato se ne navadi” 

Učenci so identificirali pogosto sprejeta obnašanja, ki 
pa so še vedno kršitve človekovih pravic, kot je telesno 
kaznovanje otrok, nasilje nad ženskami (nadlegovanje 
žensk na ulici) ali korupcija. Učenci so dramatizirali te 
težave s kratkimi igrami in nato vključili občinstvo v 
odprte razprave.

2015 
“Ulica je naša”
Ozaveščanje preko umetnosti

Človekovih pravic se učimo preko vključevanja z 
umetnostjo in dialoga z umetniki: “Smo opazovalci 
umetnosti, kritično reflektiramo kakovost in raznolikost 
tega, kar nam je ponujeno, razpravljamo o dostopu do 
umetnosti – kot opazovalci ali ustvarjalci – in raziskujemo 
pravni okvir, ki spodbuja izvajanje pravice, ki jo uživamo 
kot državljani pri vključevanju kulturnega življenja naše 
skupnosti.”

2016 
“Oči skupnosti”
Državljanski nadzor in nadzorovanje 

skupnosti 

Učenci so organizirali aktivnosti na temo državljanskega 
nadzora in skupnostnega nadzorovanja človekovih 
pravic ter korupcije. Dogodek se je odvijal istočasno 
s perujskimi predsedniškimi volitvami in volitvami v 
kongres ter je vključeval konstruktivno vključevanje 
vladnih oblasti.

“ Učenci zdaj vidijo svojo 
realnost skozi 'lečo' človekovih 
pravic in prinašajo ‚oddaljene‘ 
globalne problematike 
'bližje' njihovim osebnim 
izkušnjam. Ko so učenci npr. 
preučevali mučenje, so videli 
vzporednice z medvrstniškim 
nasiljem znotraj šole. Z 
vzpostavitvijo takšne povezave so 
videli pomembnost tega, da ne 
žališ ali škoduješ drugim. ”
Helga Bazan,  
učiteljica na šoli José Antonio Encinas 

Šola José Antonio Encinas v 
Magdalena Del Mar, okolišu Lime, 
Peru, ima okoli 250 učencev, od 5 let starih 
predšolskih otrok do 16 let starih dijakov. 
Njen slogan je “aprender a aprender, 
aprender a convivir en democracia” (Učiti 
se učiti, učiti se živeti skupaj v demokraciji). 
Leta 2013, ko je šola začela integracijo 
človekovih pravic v svoj učni pristop, so učenci 
uspeli identificirati, razpravljati o in razrešiti 
težave, s katerimi so se soočali, skozi “lečo” 
človekovih pravic.

Zgoraj: Prikaz osnovnošolcev o pravicah pešcev (Festival Peru, 2014)

Zgoraj: Učenec izraža svoje poglede o nasilju nad ženskami (Festival Peru 2014)

Zgoraj: Učenka se udeležuje razprave o človekovih pravicah v učilnici

Zgoraj: Poster za filmski festival o invalidnih osebah (2014)

Spodaj: Učenci 4. skupine predstavljajo človekove pravice staršem in sošolcem (Festival Peru 2014)

Zgoraj: Učenec “sodnik” posluša o primeru spolnega nasilja (Festival Peru 2014) 



Mednarodni in regionalni okvirji ter standardi 
potrjujejo, da je učenje človekovih pravic osrednjega 
pomena za celostno in enakopravno uživanje vseh 
človekovih pravic. Ti standardi spodbujajo razvoj 
in strategij za implementacijo učenja o človekovih 
pravicah ter programov na nacionalni ravni.

GLOBALNE 
INICIATIVE  
ZA UČENJE  
O ČLOVEKOVIH 
PRAVICAH

Univerzalna deklaracija o človekovih 
pravicah (UDČP)

1948
UDČP izrecno nalaga vsakemu 
posamezniku in instituciji, da 
promovira spoštovanje človekovih 
pravic preko poučevanja in učenja. 
Predstavlja, da naj bo  “učenje 
usmerjeno v celostni razvoj 
človekove osebnosti in v okrepitev 

spoštovanja človekovih pravic ter 
temeljnih svoboščin. Promovirala 
naj bi razumevanje, strpnost in 
prijateljstvo med narodi, rasnimi ali 
verskimi skupinami in spodbujala 
aktivnosti za ohranjanje miru.”

1993

Predstavniki 171 držav so na 
Svetovni konferenci o človekovih 
pravicah na Dunaju potrdili 
učenje o človekovih pravicah, 
usposabljanje in javno informiranje 
kot “temeljne za promocijo ter 
doseganje stabilnih in harmoničnih 
odnosov med skupnostmi ter 
za spodbujanje medsebojnega 
razumevanja, strpnosti in miru”. 
Konferenco je označevala izjemna 

stopnja udeležbe vladnih delegatov 
in mednarodne skupnosti za 
človekove pravice – približno 
7000 udeležencev, vključno 
akademikov, teles, ki jih ustanavlja 
pogodba, nacionalnih institucij in 
predstavnikov več kot 800 nevladnih 
organizacij, ki so se zbrali, da bi 
pregledali in pridobili od deljenih 
izkušenj.

Svetovna konferenca o človekovih 
pravicah

Svetovni program za učenje o človekovih pravicah

2005

Svetovni program za učenje o 
človekovih pravicah, ki poteka, 
gradi na dosežkih Desetletja ZN 
(glej 1994, zgoraj desno) in nudi 
vodstvo na področju razvijanja 
ter implementacije izobraževalne 
politike in programov človekovih 
pravic v vseh izobraževalnih 
sektorjih. Promovira skupno 

razumevanje temeljnih principov 
in metodologij učenja o človekovih 
pravicah ter nudi konkreten okvir 
za akcijo za specifične sektorje ali 
tematik, med drugim:
•  učenje o človekovih pravicah 

v osnovnem, sekundarnem in 
višjem šolstvu,

•  programi usposabljanja o 
človekovih pravicah za učitelje in 
izobraževalce, javne uslužbence, 
uradnike organov kazenskega 
pregona ter vojaško osebje,

•  usposabljanja o človekovih 
pravicah za zaposlene v medijih in 
novinarje.

Prva iniciativa globalnega 
izobraževanja ZN

2012
ZN so zagnali to iniciativo z 
zborovanjem širokega spektra 
svetovnih voditeljev in zagovornikov, 
da bi izpolnili obljubo o Učenju za 

vse (Education for All). Med tremi 
prioritetnimi področji iniciative 
je bila potreba po spodbujanju 
globalnega državljanstva.

Cilji trajnostnega razvoja ZN

2015 

Nedavno sprejeti cilji vključujejo 
učenje o človekovih pravicah kot 
specifični del Cilja 4.7, ki vključuje 
kakovost učenja: 
“Do leta 2030 zagotovite, da bodo 
vsi učenci pridobili znanje in veščine, 
ki jih potrebujejo za promocijo 
trajnostnega razvoja, med drugim 
vključujoč preko učenja za trajnostni 

razvoj in trajnostni življenjski slog, 
človekove pravice, enakost spolov, 
promocijo mirovniške kulture in 
nenasilja, globalnega državljanstva 
ter spoštovanja kulturne raznolikosti 
in prispevka kulture za trajnostni 
razvoj.”

2011 Deklaracija o učenju o človekovih pravicah in šolanju

2011 
Deklaracija, ki jo je sprejela 
Generalna skupščina ZN, umešča 
učenje o človekovih pravicah in 
šolanje v središče naporov za 
uresničenje pravic vseh. Poudarja 
obveze naših vlad glede na 
mednarodno pravo o človekovih 

pravicah, da zagotavljajo in 
spodbujajo sistematične ter 
celostne programe o učenju o 
človekovih pravicah in šolanju. 
Poudarja tudi vlogo, ki jo imajo 
drugi nacionalni akterji – kot 
so akademski svet, nacionalne 

institucije za človekove pravice 
in nevladne organizacije – in 
potrebo po podpiranju nacionalnih 
naporov mednarodnih mehanizmov 
človekovih pravic in mednarodnega 
sodelovanja.

Priporočila UNESCA
Priporočila UNESCA glede Učenja 
za mednarodno razumevanje, 
sodelovanje in mir (Education for 
International Understanding, Co-
operation and Peace) in Učenja v 

povezavi s človekovimi pravicami in 
temeljnimi svoboščinami (Education 
relating to Human Rights and 
Fundamental Freedoms) so zaveza 
za spodbujanje ter podporo vladam, 

da zagotavljajo učenje vseh za 
izboljšanje pravičnosti, svobode, 
človekovih pravic in miru.

1974

1994

Desetletje za učenje o človekovih pravicah ZN (1995–2004)
Generalna skupščina Združenih 
narodov je razglasila Desetletje 
za učenje o človekovih pravicah 
ZN (1995–2004) (UN Decade for 
Human Rights Education) in pozvala 
vse države, naj promovirajo 

“usposabljanje, širjenje informacij 
in informacijske napore, ki so 
usmerjeni v izgrajevanje univerzalne 
kulture človekovih pravic”. 
Posledično so vlade vložile več 
napora v promoviranje učenja o 

človekovih pravicah, večinoma 
preko vladnih izobraževalnih 
programov, številne načrte 
in programe pa so razvili ter 
implementirali ZN.



VLADNE  
ZAVEZE 
Države članice ZN so se zavezale implementaciji 
določb mednarodnih in regionalnih zakonov, vključno s 
tistimi, ki se tičejo promocije in implementacije učenja 
o človekovih pravicah ter šolanja.

Vlade lahko te 
zaveze izpolnijo z: Izvajanjem nacionalnih  

zakonov in politik 
Vključno z akcijskimi načrti, ki zagotavljajo 
implementacijo učenja človekovih pravic in šolanja

1

Šolanjem javnih uslužbencev o, 
skozi in za človekove pravice
Vključno s policijo, uradniki organov kazenskega 
pregona, sodniki, zaposlenimi v zaporih, učitelji, 
zdravstvenimi in socialnimi delavci

2

Razdelitvijo zadostnih virov
Za zagotovitev učenja o človekovih pravicah in šolanja

3

Sodelovanjem s civilno družbo 
in drugimi akterji
Za zagotavljanje, da bo učenje o človekovih pravicah 
na voljo in dostopno vsem

4



VLOGA DRUGIH 
NACIONALNIH 
AKTERJEV

Aktivna vpletenost drugih nacionalnih akterjev, 
vključno s civilno družbo, je pomembna 

tako za promocijo kot tudi za 
zagotavljanje učenja o človekovih 

pravicah in šolanja.  

Nevladne 
organizacije 
Lahko lobirajo pri vladi, da izpolni 
svoje dolžnosti do spoštovanja, zaščite 
in izpolnjevanja pravice do učenja o 
človekovih pravicah, ter pomagajo pri 
implementaciji programov izobraževanja o 
človekovih pravicah.

Učni teoretiki in 
razvijalci učnega 
načrta
Lahko zagotovijo, da se v politike 
formalnega izobraževanja in nacionalne 
učne načrte vključi kakovostno učenje 
človekovih pravic.

Šole, univerze 
in druge 
izobraževalne 
institucije  
Lahko nudijo učenje o človekovih pravicah 
kot učni predmet in integrirajo pristop, 
ki temelji na pravicah, v svoje učne 
metodologije.

Profesionalna 
združenja
Lahko priporo zdruuahko  o človekovih 
pravicah in nudijo vodstvo o tem, kako je 
lahko uin nu o človekovih pravicah vkljuvih 
pravicvo o tem, kako je lahko.

Družine in 
skupnosti 
Lahko na novo začrtajo svoje dnevno 
življenje/delo z mislijo na človekove pravice.

Sindikati
Lahko promovirajo vključitev učenja 
o človekovih pravicah v programe 
profesionalnega usposabljanja, vključno z 
izobraževanjem učiteljev.

Nacionalne 
institucije 
človekovih pravic 
in urad varuha 
človekovih pravic
Lahko ozaveščajo o vplivu in koristi učenja 
o človekovih pravicah ter prispevajo k 
razvoju politik in zakonov o učenju o 
človekovih pravicah ter šolanju. 

Mediji, vključno z 
mediji poročanja, 
filmom in drugimi 
umetnostmi
Lahko ozaveščajo o človekovih pravicah in/
ali poročajo o situacijah v okviru človekovih 
pravic.

Privatni sektor in 
korporacije
Lahko zagotovijo, da imajo zaposleni 
dostop do učenja o človekovih pravicah in 
šolanja, ter spodbujajo kulturo človekovih 
pravic v svojih internih strukturah in 
procesih. 
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 KAJ LAHKO STORIMO?

 ZAČNIMO 
AKCIJO 

Delujemo lahko kot 
aktivisti in kot vzorniki 
z oblikovanjem kulture 

človekovih pravic z:

• spoštovanjem in sprejemanjem razlik,
• razvijanjem empatije,
• deljenjem tega novega zavedanja z drugimi,
• s tem, da spregovorimo o nepravičnosti,
• razreševanjem konfliktov z dialogom in 

medsebojnim razumevanjem.

“ Kje se, konec koncev, 
človekove pravice začnejo? 
V majhnih krajih, blizu 
doma – tako bližnjih in tako 
majhnih, da se jih ne vidi na 
nobenem zemljevidu sveta. 
Vendar so svet posamezne 
osebe; soseščina, v kateri 
živi, šola ali fakulteta, ki jo 
obiskuje, tovarna, kmetija 

ali pisarna, kjer dela. To 
so kraji, kjer vsak moški, 
ženska in otrok išče enakost 
pravičnosti, enake priložnosti, 
enako dostojanstvo brez 
diskriminacije. Če te pravice 
nimajo pomena tam, imajo 
malo pomena kjerkoli. ”
Eleanor Roosevelt, diplomatka, humanitarna 
delavka in aktivistka za človekove pravice

Pridruži se lokalni ali skupnostni 
organizaciji za delo o problematiki 
človekovih pravic.

Povej svojemu učitelju, da 
se želiš učiti in pogovarjati o 
težavah, ki se tičejo človekovih 
pravic v tvoji šoli.

Organiziraj konference, razprave, 
predavanja, dialoge in seminarje 
o človekovih pravicah.

Če vidiš kršitve ali zlorabe 
človekovih pravic v svoji šoli, na 
delovnem mestu ali skupnosti, 
stopi v stik s posameznikom 
(učiteljem ali nadzornikom) ali 
organizacijo (sindikatom, lokalno 
nevladno organizacijo) za pomoč.

Izuči skupino mladih ljudi, da 
bodo učili o vsebini Univerzalne 
deklaracije človekovih pravic 
mlajše otroke v šoli, mladinske 
organizacije in splošno javnost.

Začni peticijo za začetek učenja o 
človekovih pravicah v šolah in jo 
pošlji na Ministrstvo za šolstvo ali 
lokalno vladno oblast.

Obeleži Dan človekovih pravic 
(10. december), Mednarodni 
dan žensk (8. marec) ali drug 
pomemben dan s posebnim 
dogodkom.

Uporabi lokalne festivale in 
dogodke (večkulturne, umetniške, 
filmske, glasbene) za promocijo 
človekovih pravic in učenja o 
človekovih pravicah.

Napiši in objavi blog ali časopisni 
članek na temo ali problematiko 
človekovih pravic.

Ustanovi krožek za človekove 
pravice v svoji šoli ali skupnosti.

Organiziraj umetniško ali 
pisateljsko tekmovanje o 
človekovih pravicah na svoji šoli.

Na spletni strani  
http://sola.amnesty.
si/ poišči ideje o učenju o 
človekovih pravicah in jih 
deli s svojim učiteljem ali 
jih uporabi v delavnici, ki jo 
organiziraš s prijatelji.

Preberi Univerzalno deklaracijo 
človekovih pravic: 
http://sola.amnesty.si/sdcp

Okrasi javni prostor, prehod, 
vrt ali šolski hodnik s plakati in 
drugimi vizualnimi prikazi, ki 
prikazujejo človekove pravice, 
ki jih vsebuje Univerzalna 
deklaracija človekovih pravic.

Ustvari nagrado za človekove 
pravice, da počastiš nacionalne 
heroje/zagovornike človekovih 
pravic.

Določi prostore za človekove 
pravice (oglasna deska, prostor 
za srečanje, javni vrt) v svoji 
soseščini, šoli ali vasi za ilustracijo 
ali deljenje izkušenj o človekovih 
pravicah.

Spoštovanje, promocija 
in zaščita človekovih 
pravic se začnejo z 
oblikovanjem našega 
lastnega razumevanja in 
veščin, z majhnimi koraki 
v naši neposredni okolici.

Organiziraj!
Ustvarjaj!

(Na)uči se!



Čas je, da se oborožimo 
z učenjem o 
človekovih pravicah, 
ki poudarja, da 
smo resnično 
rojeni enakopravni 
v pravicah in 

dostojanstvu, 
medtem ko se 

trudimo, da bi 
izpolnili skupno zavezo, 

da bomo promovirali 
človekove pravice za vse.

V spomin na peto obletnico Deklaracije Združenih 
narodov o učenju in šolanju o človekovih pravicah 
so naslednje organizacije ustvarile ta prikaz, da bi 
povečale ozaveščenost o poglavitni vlogi učenja 
o človekovih pravicah pri promociji dostojanstva, 
enakopravnosti in miru ter za preprečevanje kršitev in 
zlorab človekovih pravic.

Zahvale za fotografije:
Slika  1: Nyani Quarmyne (Panos); Slika 2: UN Photo/Eskinder Debebe, 
Glow Images (Getty), UN Photo/Eskinder Debebe; Slika 3: Herbert 
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Slika 8: Nelson Lima, Jenni Nelson, Shane Bell (Victoria Police), Moussa 
Ouedraogo, Arnaldo Serna; Slika 9–10: Cláudio Policarpo / EyeEm, Jenni 
Nelson, Basin Foto Ajansi/LightRocket via Getty Images, NurPhoto via 
Getty Images; Slika 11–12: Nelson Lima; Slika 13–14: Shane Bell (Victoria 
Police), Nthabeleng Tab Sejoe, Clay Burke (Victoria Police); Vložki  15–16: 
Moussa Ouedraogo, Association pour la Promotion de la Femme et de 
l'Enfant (APF), Vicky De Paola, Yves Traore; Slika 17–18: Richard Fairless 
(Getty), Andrea Serna Pinto; Slika 19: x-drew (iStock), Slika 20–21: UN 
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“ Izobrazba je najmočnejše orožje, ki ga lahko 
uporabiš za spremembo sveta. ”  Nelson Mandela 

KDO SMO 

Učenje o človekovih pravicah je središčnega pomena za mandat Urada visokega 
komisarja za človekove pravice Združenih narodov za promocijo in zaščito 
učinkovitega uživanja človekovih pravic vseh. Preko sedeža in 
prisotnosti na terenu Visoki komisar implementira povezane 
programe in nudi pomoč vladam, institucijam ter civilni družbi.
Za več informacij: www.ohchr.org and www.standup4humanrights.org 

Soka Gakkai International (SGI) —Na skupnosti temelječa budistična 
organizacija, ki se zavzema za mir, kulturo in izobraževanje, ki se 
osredotoča na spoštovanje dostojanstva življenja. Člani SGI zagovarjajo 
humanistično filozofijo Mahayana budizma v 192 državah in ozemljih. 
SGI sodeluje z drugimi organizacijami civilne družbe in 
medvladnimi agencijami na področju učenja o človekovih 
pravicah, jedrskega razoroževanja, enakosti spolov, 
trajnostnega razvoja in humanitarne pomoči.
Za več informacij:  www.sgi.org

Ta prikaz so omogočili tudi:

Zahvaljujemo se:

HRE 2020—Globalna koalicija civilne družbe s ciljem podpirati in okrepiti 
monitoring ter implementacijo zavez za mednarodno učenje o človekovih 
pravicah, kot jih zajemata Deklaracija ZN o izobraževanju in šolanju o 
človekovih pravicah in Svetovni program za izobraževanje o človekovih 
pravicah. HRE 2020 skupaj s civilno družbo, vladami in 
mednarodnimi organizacijami promovira izobraževanje 
o človekovih pravicah preko zagovorništva, izgrajevanja 
kapacitet in razvoja virov.
Za več informacij:  www.hre2020.org

NGO Working Group on Human Rights Education and Learning 
(Nevladna delovna skupina o učenju o človekovih pravicah)—
Nevladna delovna skupina o učenju o človekovih pravicah – delovna 
skupina nevladnega Komiteja o človekovih pravicah v 
Ženevi, Švica. Njen cilj je sodelovanje nevladnih organizacij 
v procesu oblikovanja globalne politike o učenju o 
človekovih pravicah v odnosu do institucij ZN, predvsem 
do Sveta človekovih pravic ZN preko mreženja, deljenja 
informacij, koordinacije in zagovorništva za učenje o 
človekovih pravicah.
Za več informacij:  ngowghrelgva.wordpress.com

Ta platforma za učenje in šolanje o človekovih pravicah je neformalna 
medregionalna vladna skupina za podporo učenja in šolanja o človekovih 
pravicah. Sestavljajo jo naslednje države članice ZN: Brazilija, Kostarika, 
Italija, Maroko, Filipini, Senegal, Slovenija, Švica in Tajska.


