
20.04 PONIEDZIAŁEK 

Temat: Ochrona praw człowieka 

 

Tekst poniższy pochodzi ze strony https://epodreczniki.pl/a/naruszanie-praw-czlowieka/D1HVcu30C 

Przeczytaj go uważnie: 

 

Dlaczego dochodzi do naruszeń praw człowieka? 

Wiemy już, że każdemu człowiekowi przysługują wolności i prawa. Są one niezbywalne i 

nienaruszalne, wynikają z zasady poszanowania godności ludzkiej i jej ochronie służą. Katalog praw i 

wolności potwierdzony został w różnych dokumentach krajowych i międzynarodowych. Szacunek dla 

praw człowieka jest podstawą sprawiedliwości, pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podmiotem 

ponoszącym szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka jest państwo. W 

praktyce jednak wszystkie państwa, nawet te najdemokratyczniejsze, dopuszczają się naruszeń praw 

człowieka. Rzecz jasna, skala naruszeń praw i wolności w państwach demokratycznych jest dużo 

mniejsza niż w  niedemokratycznych. Ponadto w państwach demokratycznych obywatele mogą w 

przypadku naruszenia praw i wolności domagać się ich realizacji. Są wyposażeni w odpowiednie 

instrumenty, które pomagają im ograniczyć naruszenia lub uzyskać odszkodowanie za doznane 

krzywdy. W państwie totalitarnym obywatel jest pozbawiony takich mechanizmów dochodzenia 

roszczeń. 

 

Przykładowe instrumenty dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw człowieka: 

 

sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości z zachowaniem wszystkich elementów rzetelnego 

procesu sądowego, 

 

sprawne działanie policji, 

 

możliwość składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich, 

 

możliwość składania skarg do instytucji międzynarodowych. 

 

Najważniejsze przyczyny naruszeń praw człowieka: 

 

funkcjonowanie systemów totalitarnych i autorytarnych, 

 

konflikty zbrojne, 

 

dyskryminacja, 

 

rasizm, 

 

ksenofobia, 

 

brak szacunku dla drugiego człowieka. 

 

Przejawy naruszeń podstawowych praw i wolności są bardzo różne. Najniebezpieczniejsze są 

naruszenia praw człowieka na dużą skalę (tzw. masowe naruszenia praw człowieka) – ludobójstwa 

https://epodreczniki.pl/a/naruszanie-praw-czlowieka/D1HVcu30C


czy czystki etniczne, prześladowania mniejszości (narodowych, etnicznych, rasowych), zsyłania 

politycznych oponentów do obozów pracy. 

 

Przykładowe typy naruszeń praw człowieka: 

 

ludobójstwo, 

 

czystki etniczne, 

 

prześladowania mniejszości, 

 

pozasądowe egzekucje, 

 

orzekanie i wykonywanie kary śmierci, 

 

„zaginięcia” osób, 

 

ograniczanie wolności: wypowiedzi, stowarzyszania się, zgromadzeń, 

 

zatrzymania bez postawienia zarzutów lub wszczęcia postępowania sądowego, 

 

nierzetelne procesy sądowe, 

 

różne przejawy dyskryminacji, 

 

stosowanie tortur lub innych form poniżającego traktowania lub karania. 

 

Ważne! 

Musimy pamiętać, że każde, nawet indywidualne, naruszenie pojedynczego prawa lub wolności jest 

niezgodne z zasadą poszanowania godności ludzkiej i powinno być piętnowane. 

 

 


