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UNITED
UNITED je hudební videoklip o lidských právech, jediný svého druhu

na světě. Výroba klipu UNITED si vyžádala výpravu dlouhou více než 72
000 km, skrze 14 zemí a 4 kontinenty. K tomuto mezinárodnímu projektu
přispělo svým časem dva tisíce dobrovolníků. Ředitel Taron Lexton měl 19
let, když režíroval UNITED, a též zbytek produkčního týmu tvořila mládež

od 8 do 19 let, čímž vznikl skutečný projekt mládeže.

Příběh je o městském dítěti milujícím basketbal, které shromáždí

lidi ze všech koutů světa, aby hájili jeho právo hrát.

Od té doby, co se poprvé promítal v celosvětovém centru OSN

v New Yorku v srpnu 2004, obletěl UNITED

země po celém světě. Nyní je dostupný s titulky
v 15 jazycích.

Tato brožura doplňuje hudební videoklip UNITED

a učí vás, jaká jsou vaše práva.

Co je to

UNITED je hudební videoklip o lidských právech, jediný svého druhu na světě.
na světě. Natáčení klipu UNITED si vyžádalo cestu dlouhou 72 000 km,

skrze 14 zemí a 4 kontinenty. K tomuto mezinárodnímu projektu

let, když klip UNITED režíroval, a též zbytek produkčního týmu tvořila mládež

v New Yorku v srpnu 2004, obletěl klip celý svět.

Nyní je dostupný s titulky v 15 jazycích.
 

 

 

Tato brožura doplňuje hudební videoklip UNITED,
      na který se můžete podívat zde: 

https://youtu.be/pGLugQMFr94

a učí vás, jaká jsou vaše práva.



Co jsouto lidská práva?
Každý člověk má nárok na určitá práva – už jen tím, že je lidskou bytostí.

Jsou to „práva”, protože to jsou věci, kterými můžete být, dělat je nebo je mít.
Tato práva existují, aby vás ochránila před lidmi, kteří by vás mohli chtít
poškodit nebo vám ublížit. Jsou zde také, aby vám pomohla vycházet

s ostatními a žít v míru.

Těchto třicet základních lidských práv, která jsou vysvětlena v této brožurce, bylo
poprvé publikováno v roce 2001 Mezinárodní organizací mládeže pro lidská
práva v původní brožurce Co jsou to lidská práva? Děti na celém světě se

vzdělaly o lidských právech pomocí této brožurky, která je dnes

vytištěna v 19 jazycích.

O Všeobecnédeklaraci
lidskýchpráv OSN

Všeobecná deklarace lidských práv byla vytvořena Organizací spojených národů
v roce 1948. Organizace spojených národů (OSN) vznikla v roce 1945, krátce po
ukončení 2. světové války. Dnes Organizaci spojených národů tvoří 191 zemí.

Protože účelem Organizace spojených národů je zajistit mír pro všechny národy
světa, sepsala komise lidí v čele s paní Eleanor Rooseveltovou (manželkou

Franklina D. Roosevelta, který byl prezidentem Spojených států v letech 1933 až
1945) zvláštní dokument, který určuje práva, která by měl mít každý na světě. V

této brožurce jsou popsány všechny tyto práva tak, jak jsou uvedena
ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

práva v původní brožurce Co jsou to lidská práva? Děti na celém světě se,
pomocí této brožurky, která je dnes vytištěna v 19 jazycích,

vzdělávaly o těchto svých právech.

této brožurce jsou popsána všechna tato práva tak, jak jsou uvedena



1. Všichni jsme svobodní
a jsme si rovní

Všichni se rodíme svobodní. My všichni máme své vlastní myšlenky
a nápady. Se všemi by se mělo zacházet stejně.

44

a jsme si rovní
1. Všichni jsme svobodní1. Všichni jsme svobodní

 
Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. 

Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. 



2. Nediskriminujte
Tato práva mají všichni,

ať už jsou mezi námi jakékoli rozdíly.

3. Právo na život
Všichni máme právo na život a máme právo žít

svobodně a v bezpečí.

4. Žádné otroctví– minulé
ani současné

Nikdo nemá žádné právo z nás udělat otroky.
My nesmíme z nikoho udělat svého otroka.

5. Žádné mučení
Nikdo nemá právo nás zranit nebo mučit.

6. Všichnimáme stejné
právo použítzákon

Jsem člověk stejně jako ty!
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2. Nebýt diskriminován
 

 

 4. Žádné otroctví
Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.

3. Právo na život

 
Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví; všechny formy 

otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.

Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému 
nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, 
bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, 

politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu 
nebo jiného postavení. 

Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní 
osobnost.

6. Svá práva máme všude
na světě

5. Žádné mučení
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7. Všichni jsme pod
ochranou zákona

Zákony jsou pro všechny stejné.
Zákony musí se všemi zacházet spravedlivě.

8. Spravedlivé zacházení
spravedlivými soudy
Všichni můžeme žádat, aby nás zákony ochránily,

není-li s námi zacházeno spravedlivě.

9. Žádné nespravedlivé
uvěznění

Nikdo nemá právo nás bez náležitého důvodu dát
do vězení a držet nás tam, nebo nás poslat

pryč z naší země.

 

7. Před zákonem jsme
si všichni rovni

Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona 
bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti 

jakékoli diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému 
podněcování k takové diskriminaci.

 
 

Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu 
proti činům porušujícím základní práva, která jsou mu přiznána ústavou 

nebo zákonem.

9. Žádné nespravedlivé
uvěznění
 

 
Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn 

do vyhnanství.

8. Lidská práva jsou chráněna 
zákony
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12. Právo na soukromí
Nikdo se nesmí pokoušet poškodit naše dobré jméno.

Nikdo nemá právo přĳít k nám domů, otevírat naše dopisy
nebo obtěžovat nás či naši rodinu bez řádného důvodu.

10. Právo na soud
Jsme-li předvoláni k soudu, měl by být veřejný.

Lidé, kteří nás vyslýchají, by neměli nikoho nechat,
aby jim říkal co mají dělat.

11.Nevinný dokud není
prokázána vina

Nikdo nesmí být obviňován ze spáchání něčeho, dokud se to neprokáže.
Říkají-li lidé, že jsme udělali něco špatného, máme právo dokázat,

že to není pravda.

10. Právo na soudní proces
 

 

Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut 
nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech 

a povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu.

 
11. Jsme nevinní, dokud 

není prokázána vina
 

 
   Každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není 

zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly 
zajištěny veškeré možnosti obhajoby. 

12. Právo na soukromí

 
 

Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, 
do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. 
Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.
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13. Svoboda pohybu
Všichni máme právo jít ve vlastní zemi kam chceme

a cestovat jak se nám líbí.

14. Právo na útočiště
Jsme-li ve své vlastní zemi vystrašení nebo je-li s námi zacházeno
špatně, máme všichni právo odejít do jiné země, abychom byli

v bezpečí.

 
Každý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště 

uvnitř určitého státu.

13. Svoboda pohybu

14. Právo na bezpečné útočiště

 
 

Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště v jiných zemích 
a požívat tam azylu. 
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15. Právo na občanství
Všichni máme právo patřit do nějaké země.

16. Manželství a rodina
Každý dospělý má právo se oženit nebo se vdát a mít rodinu,
pokud si to přeje. Muži a ženy mají stejná práva, ať jsou

v manželství nebo žĳí odděleně.

Každý má právo na státní příslušnost.

 
 

15. Právo na občanství

16. Právo na manželství a rodinu
Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli 
omezení z důvodů příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, 

uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání 
i při jeho rozvázání stejná práva. 



Youth
forHumanRights
International™

18. Svoboda myšlení
Všichni máme právo věřit tomu, čemu chceme věřit,

mít nějaké náboženství, nebo ho změnit.

17.Vaše vlastní věci
Všichni mají právo vlastnit věci nebo se o ně dělit.

Nikdo nám nesmí brát naše věci
bez dobrého důvodu. 

Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými. 
Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku.

17. Právo vlastnit věci

18. Právo na svobodu myšlení
 

Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje 
v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své 
náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, 

vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.



19.Právo říkat, co chcete
Všichni máme právo dělat vlastní rozhodnutí, myslet si co chceme,

říkat, co si myslíme a sdílet své myšlenky s ostatními lidmi.

19. Právo na svobodu projevu
 

Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, 
aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, 

přĳímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky 
a bez ohledu na hranice.
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20. Scházejte se,
kde sevám líbí

Všichni máme právo scházet se se svými přáteli a mírumilovně
spolupracovat na ochraně svých práv. Nikdo nás nemůže donutit

připojit se k nějaké skupině, jestliže nechceme.

 
20. Právo na veřejné shromažďování

Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování. 

 

Nikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějakého sdružení.
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23. Práva pracujících
Každý dospělý má právo vykonávat práci a dostat

za ní spravedlivý plat.

22. Právo na sociální
zabezpečení

Všichni máme právo na přĳatelné ubytování, lékařskou péči, vzdělání
a péči o děti, dostatek peněz na přežití a lékařskou pomoc, jsme-li

nemocní nebo staří.

21. Právo na demokracii
Všichni máme právo se podílet na vládě naší země.

Každému dospělému musí být dovoleno vybrat si své vlastní vůdce.

21. Právo na demokracii
 

Každý má právo, aby se účastnil vlády své země přímo nebo 
prostřednictvím svobodně volených zástupců. 

 
22. Právo na sociální zabezpečení

 
 

 

Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpečení a nárok na to, 
aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu s organizací 
a s prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva, 

nezbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému rozvoji jeho osobnosti.

23. Právo pracujících
 

Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé 
a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. 
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25. Postel
a jídlo

Všichni máme právo na dobrý
život. Matky a děti, lidé kteří
jsou staří, nezaměstnaní nebo

invalidní, všichni mají právo na to,
aby o ně bylo postaráno.

24. Právo
sihrát

Všichni máme právo si odpočinout
od práce a oddechnout si.

26. Právo na
vzdělání
Vzdělání je právo.

Základní škola má být zdarma.
Měli bychom se učit

o Organizaci spojených
národů a jak vycházet
s ostatními. Naši rodiče
mohou rozhodovat o tom,
co se budeme učit.

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Každý má právo na vzdělání. Vzdělání
nechť je bezplatné, alespoň v počátečních
a základních stupních. Základní vzdělání

je povinné.

26. Právo na 
vzdělání

Každý má právo na takovou životní úroveň,
která by byla s to zajistit jeho zdraví

a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny,
počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt

a lékařskou péči, jakož i nezbytná
sociální opatření.

25. Právo na 
postel a jídlo

24. Právo si hrát
Každý má právo na odpočinek a na 
zotavení, zejména také na rozumné 

vymezení pracovních hodin a na 
pravidelnou placenou dovolenou.
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27.Kultura a autorská práva
Autorské právo je zvláštní zákon, který chrání vaše umělecké výtvory

a psaná díla; ostatní je nemohou bez dovolení kopírovat.
Všichni máme právo na svůj vlastní způsob života a těšit se z dobrých věcí,

které přináší umění, věda a učení se.

27. Autorské právo
 

 

 

Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, 
užívat plodů umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích. 
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28. Svobodnýa spravedlivý svět
Abychom mohli využívat svých práv a svobod, musí být v naší zemi

a na celém světě správný řád. 

28. Právo na svobodný 
a spravedlivý svět

Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, 
ve kterém by práva a svobody stanovené v této deklaraci byly plně uplatněny.
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29. Naše zodpovědnosti
Máme vůči jiným lidem povinnosti a měli bychom chránit

jejich práva a svobody.

29. Zodpovědnost
 

Každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jediné může volně 
a plně rozvinout svou osobnost.
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30. Nikdo nám nesmívzít
tato práva a svobody. 

30. Nikdo ti nesmí vzít tvoje práva



2121

Youth
forHumanRights
International™



2222

Všeobecná deklarace
lidskýchpráv

ÚVOD
S vědomím toho, že uznání přirozené důstojnosti a
rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je
základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že neuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbar-
ským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování
světa, ve kterém lidé, zbavení strachu a nouze, se budou
těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za
nejvyšší cíl lidu,

že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem,
nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní
selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku,

že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi
národy, že lid Spojených národů zdůraznil v Chartě znovu
svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu
lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen, a že se
rozhodl podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní
podmínky ve větší svobodě,

že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s
Organizací spojených národů všeobecné uznávání a
zachovávání lidských práv a základních svobod a

že stejné chápání těchto práv a svobod má nesmírný
význam pro dokonalé splnění tohoto závazku,

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje tuto VŠEOBECNOU
DEKLARACI LIDSKÝCH PRÁV jakožto společný cíl pro
všechny národy a všechny státy za tím účelem, aby se
každý jednotlivec a každý orgán společnosti, maje tuto
deklaraci stále na mysli, snažil vyučováním a výchovou
rozšířit úctu k těmto právům a svobodám a zajistit postup-
nými opatřeními vnitrostátními i mezinárodními jejich
všeobecné a účinné uznávání a zachovávání jak mezi
lidem členských států samých, tak i mezi lidem území, jež
jsou pod jejich pravomocí.

Článek 1.
Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstoj-
nosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají
spolu jednat v duchu bratrství.

Článek 2.
(1) Každý má všechna práva a všechny svobody, stano-
vené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména
podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického

Přĳata a vyhlášena rozhodnutím Valného shromáždění 217 A (III) z 10. prosince 1948.
Dne 10. prosince 1948 přĳalo a vyhlásilo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci
lidských práv. Plné znění této deklarace je uvedeno na následujících stránkách. Po tomto
historickém aktu Valné shromáždění vyzvalo všechny členské státy Organizace spojených
národů, aby znění Deklarace zveřejnily a „podpořily její šíření, vystavování, čtení a vykládání
zejména ve školách a ostatních vzdělávacích institucích bez ohledu na politické uspořádání
států a území“.
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nebo jiného smýšlení, národnostního nebo
sociálního původu, majetku, rodu nebo
jiného postavení.

(2) Žádný rozdíl nebude dále činěn z
důvodu politického, právního nebo
mezinárodního postavení země nebo
území k nimž určitá osoba přísluší, ať
jde o zemi nebo území nezávislé nebo
pod poručenstvím, nesamosprávné nebo
podrobené jakémukoli jinému omezení
suverenity.

Článek 3.
Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpeč-
nost.

Článek 4.
Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví;
všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zaká-
zány.

Článek 5.
Nikdo nesmí býtmučen nebo podrobován krutému, nelid-
skému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Článek 6.
Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho
právní osobnost.

Článek 7.
Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na
stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování.
Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli
diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému
podněcování k takové diskriminaci.

Článek 8.
Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy
poskytly účinnouochranu proti činům porušujícímzákladní
práva, která jsou mu přiznána ústavou nebo zákonem.

Článek 9.
Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen
ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnan-
ství.

Článek 10.
Každý má úplně stejné právo, aby byl
spravedlivě a veřejně vyslechnut nezá-
vislým a nestranným soudem, který

rozhoduje buď o jeho právech a povinnos-
tech, nebo o jakémkoli trestním obvinění

vzneseném proti němu.

Článek 11.
(1) Každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se
za nevinného, dokud není zákonným postupem proká-
zána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly
zajištěny veškeré možnosti obhajoby.

(2) Nikdo nesmí být odsouzen pro čin nebo opomenutí,
které v době, kdy byly spáchány, nebyly trestné podle
státního nebo mezinárodního práva. Rovněž nesmí být
uložen trest těžší, než jakého bylo lze použít v době, kdy
byl trestný čin spáchán.

Článek 12.
Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do
soukromého života, do rodiny, domova nebo korespon-
dence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý máprávo
na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo
útokům.

Článek 13.
(1) Každý má právo volně se pohybovat a svobodně si
volit bydliště uvnitř určitého státu.

(2) Každý máprávo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní,
a vrátit se do své země.
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Článek 14.
(1) Každý má právo vyhledat si před pronásledováním
útočiště v jiných zemích a požívat tam azylu.

(2) Toto právo nelze uplatnit v případě stíhání skutečně
odůvodněného nepolitickými zločiny nebo činy, které jsou
v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů.

Článek 15.
(1) Každý má právo na státní příslušnost.

(2) Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní přísluš-
nosti ani práva svou státní příslušnost změnit.

Článek 16.
(1) Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo,
bez jakéhokoli omezení z důvodů příslušnosti rasové,
národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit
rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při
jeho rozvázání stejná práva.

(2) Sňatky mohou být uzavřeny jen se svobodným a
plným souhlasem nastávajících manželů.

(3) Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti
a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu.

Článek 17.
(1) Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s
jinými.

(2) Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku.

Článek 18.
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a nábo-
ženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své
náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své
náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať
veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním nábo-
ženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.

Článek 19.
Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto
právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvěd-
čení, a zahrnuje právo vyhledávat, přĳímat a rozšiřovat
informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu
na hranice.

Článek 20.
(1) Každému je zaručena svoboda pokojného shromaž-
ďování a sdružování.

(2) Nikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějakého
sdružení.

Článek 21.
(1) Každýmá právo, aby se účastnil vlády své zeměpřímo
nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců.

(2) Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do
veřejných služeb své země.

(3) Základem vládní moci budiž vůle lidu; ta musí být
vyjádřena správně prováděnými volbami, které se mají
konat v pravidelných obdobích na základě všeobecného
a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním nebo
jiným rovnocenným postupem, zabezpečujícím svobodu
hlasování.

Článek 22.
Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální
zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím
i mezinárodní součinností a v souladu s organizací a s
prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská,
sociální a kulturní práva, nezbytná k jeho důstojnosti a k
svobodnému rozvoji jeho osobnosti.

Článek 23.
(1) Každýmá právo na práci, na svobodnou volbu zaměst-
nání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na
ochranu proti nezaměstnanosti.
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(2) Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný
plat za stejnou práci.

(3) Každý pracující má právo na spravedlivou a uspoko-
jivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho
rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti a která by
byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky
sociální ochrany.

(4) Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s
jinými odborové organizace a přistupovat k nim.

Článek 24.
Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména
také na rozumné vymezení pracovních hodin a na pravi-
delnou placenou dovolenou.

Článek 25.
(1) Každý má právo na takovou životní úroveň, která by
byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt
jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a
lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má
právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při
nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostat-
ních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v
důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.

(2) Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a
pomoc. Všechny děti, ať manželské nebo nemanželské,
požívají stejné sociální ochrany.

Článek 26.
(1) Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je
bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních.
Základní vzdělání je povinné. Technické a odborné vzdě-
lání budiž všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání
má být stejně přístupné všem podle schopností.

(2) Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osob-
nosti a k posílení úcty k lidským právům a základním
svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění,

snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a všemi
skupinami rasovými i náboženskými, jakož i k rozvoji
činnosti Spojených národů pro zachování míru.

(3) Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro
své děti.

Článek 27.
(1) Každý má právo svobodně se účastnit kulturního
života společnosti, užívat plodů umění a podílet se na
vědeckém pokroku a jeho výtěžcích.

(2) Každý má právo na ochranu morálních a materiálních
zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo
umělecké tvorby.

Článek 28.
Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezi-
národní řád, ve kterém by práva a svobody stanovené v
této deklaraci byly plně uplatněny.

Článek 29.
(1) Každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jediné
může volně a plně rozvinout svou osobnost.

(2) Každý jepři výkonu svýchpráv a svobodpodroben jen
takovým omezením, která stanoví zákon výhradně za tím
účelem, aby bylo zajištěno uznávání a zachovávání práv
a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým poža-
davkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v
demokratické společnosti.

(3) Výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném
případě v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů.

Článek 30.
Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno jako by dávalo
kterémukoli státu, kterékoli skupině nebo osobě jakékoli
právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by
směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze
svobod v této deklaraci uvedených.
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Lidská práva začínají tím, že každý z nás trvá na tom, že budou používána všude.
Lidé, kterým záleží na ostatních, a kteří pracují na tom, aby lidská práva existovala pro
všechny, učinili mnoho skvělých pokroků tím, že přiměli vlády přĳmout a respektovat lidská
práva po celém světě.

Ale nepřestávající násilí a nepokoje, které vidíme v některých zemích, ukazují, že je
velmi důležité ještě něco jiného – lidská práva se musí vyučovat, musí se pochopit a měla
by být sledována každým.

Je mnoho způsobů, jak můžete pomoci dosáhnout toho, že lidská práva obsažena ve
Všeobecné deklaraci lidských práv budou známa a používána.

Například jeden ze způsobů, jak použít Článek* 2 z Deklarace –„ nediskriminujte“–je
napsat svému poslanci nebo senátorovi, a požádat ho, aby podpořil předpisy a zákony,
které zajišťují, že bude se všemi lidmi zacházeno stejně. Můžete použít Článek 5
–„svoboda odkrutého,nelidskéhoa ponižujícíhozacházen í“– podporováním organizací
prosazujících lidská práva, nebo skupin, které pracují na zastavení mučení, zotročování
nebo jiných aktivit, které ubližují.

Když se dozvíte o porušení Článku 9 –„nespravedlivéuvěznění“–jako když zavřou do
vězení někoho za něco co nespáchal, můžete napsat nebo zavolat vládním úředníkům a
informovat je o svých názorech.

Můžete si procvičit Článek 19 –„svobodaprojevu“–tak, že vyjádříte svůj názor
ohledně lidí, se kterými je ve vaší oblasti, zemi nebo ve světě špatně zacházeno. To se dá
provést mnoha způsoby. Například můžete promluvit na místních akcích nebo veřejných
setkáních, nebo napsat dopis do rubriky Názory čtenářů. Článek 21–„právopodíletse na

Staňte se zastáncem
lidskýchpráv!

* Článek: samostatná část nebo odstavec v právním dokumentu nebo zákonu.
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vláděsvé země“–je zásadní pro každou demokratickou společnost. Pokud jste dosáhli
věku, kdy můžete volit, tak určitě volte. Pobízejte ostatní, aby volili a aby se zapojili do
veřejných záležitostí. Nejdůležitější, protože na tom závisí všechno ostatní, je zodpovědnost
zajišťování, že si lidé budou vědomi lidských práv a zajistit, že tato práva budou použita v
každé oblasti společnosti, jak je uvedeno v Článku 29 – který zahrnuje „naše zodpovědnosti
.“ Trvejte nejenom na svých právech, ale i na právech ostatních lidí.

Myslíte si, že je jenom snem věřit v to, že můžeme skutečně učinit lidská práva
realitou? Ne. Každý pokrok lidstva byl dosažen skrze představy a statečnost mužů a žen,
kteří pracovali na dosažení určitého hodnotného cíle.

Lidská práva nejsou alternativou. Jsou nezbytná pro naše přežití.
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Za lidská práva se postavilo mnoho humanistů. Statečně pracovali pro to, čemu věřili
a inspirovali miliony lidí.

„Lidská práva se musí stát skutečností a ne jenom idealistickým snem.”
L. RON HUBBARD

„Mladí přátelé z celého světa, vy jste ti, kdo musí tato práva realizovat, teď a napořád.
Jejich osud a budoucnost je ve vašich rukách.”

KOFI ANNAN – GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

„Mírumilovnost je největší síla, kterou může lidstvo disponovat. Má větší moc než
nejmocnější zbraň k ničení, kterou sestrojila lidská vynalézavost.”

MOHANDAS K. GANDHI

„Nespravedlnost, ať už je kdekoli, je hrozbou pro všechnu spravedlnost.”
MARTIN LUTHER KING ML.

„Nesouhlasím s tím co jste řekl, ale budu do smrti bránit vaše právo říct to.”
FRANCOIS MARIE DE VOLTAIRE

„Soucit není záležitostí náboženství, je to záležitostí člověka, není to luxus,
je to nezbytné pro náš vlastní mír a duševní stabilitu,

je to nezbytné pro přežití člověka.”
DALAJLÁMA

Výroky slavných
zastánců lidskýchpráv
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Mary Shuttleworthová je ředitelkou školy s dlouholetou praxí ve vzdělání. V roce
2001 založila a řídí Mezinárodní organizaci mládeže pro lidská práva. Tento důležitý
projekt je vzdělávacím programem pro děti, aby skutečně pochopily důležitost lid-
ských práv.

Narozena v Jižní Africe, cestovala paní Shuttleworthová hodně po Africe, Evropě a
USA. Po osobních zkušenostech s porušováním lidských práv, které většinou spočíva-
lo v odepření nebo nedostatku vzdělání, se rozhodla pracovat v oblasti, kde s tím bude
moci něco udělat. Paní Shuttleworthová zasvětila třicet let práci s dětmi v domácím
prostředí, v prostředí péče o děti a školním prostředí a je aktivním obhájcem řešení
problémů lidských práv a náboženské diskriminace.

Mezinárodní organizace mládeže pro lidská práva učí děti z celého světa lidským
právům a pro dosažení tohoto cíle vydala v roce 2002 ilustrovanou brožurku „Co jsou
to lidská práva?“. „Co jsou to lidská práva?“ byla vytištěna zatím v 19 jazycích včetně
češtiny.

Protože je nezbytné, aby děti dostaly toto základní vzdělání o lidských právech ve
své mateřštině, je brožurka překládána do dalších jazyků, jak je to možné. Mezinárodní
organizace mládeže pro lidská práva se pro svojí nepřetržitou dodávku a expanzi
opírá o dobrovolníky a příspěvky. Vaši pomoc uvítáme.

O Mezinárodní organizaci
mládeže pro lidská práva
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Účelem Mezinárodní organizace mládeže pro lidská práva (Youth
for Human Rights–YHRI) je učit děti o jejich lidských právech
založených na Všeobecné deklaraci lidských práv.
YHRI začala působit v roce 2001 jako projekt Mezinárodní nadace
pro lidská práva a toleranci

(www.humanrightsandtolerance.org) a vzhledem ke své mezinárodní
expanzi vytvořila samostatnou neziskovou organizaci, která má své
sídlo v Los Angeles.

V České republice organizace Mládež za lidská práva působí jako
neziskový spolek. Vzděláváme mladé lidi ohledně lidských práv, tak aby
byli motivováni je dodržovat a chránit. Informace studentům předáváme
formou přednášek a debat na téma lidských práv a svobod.
Spolupracujeme s učiteli na základních a středních školách při
debatách o lidských právech, které jsou v osnovách výuky.

www.mladezzalidskaprava.eu
www.youthforhumanrights.org




