
Међународни дан људских права – 10. децембар 

 

10. децембар се као Међународни дан људских права обележава још од 

1950. године. Тада је Генерална скупштина Уједињених нација донела 

резолуцију о томе, у сећање на исти тај дан 1948. године, када је та 

организација усвојила Општу декларацију о људским правима. 

 Лого Mеђународнаог дана људских права који се користи од 2011. године 

 

Дан се обележава политичким конференцијама и састанцима, као и 

културним догађањима и изложбама посвећеним људским правима. 

 

 

У центру пажње свих тих дешавања је Општа декларација о људским 

правима. Декларација по први пут у историји човечанстава прокламује 

заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и 

све нације света, „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у 

достојанству и правима“ одређује први члан декларације. 

Људска права су основна права која има свака особа, која се стичу 

рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без 

обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или 

етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус. 

Линк: 
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Декларација има укупно тридесет чланова који оквирно сачињавају 

људска права, али за најзначајније принципе се сматрају следећи: 

- право на живот (чл. 3.) 

- право на слободу (чл. 3.) 

- право на личну безбедност (чл. 3.) 

- забрана дискриминације (чл. 2. и 7.) 

- право на власништво (чл. 17.) 

- право на слободу мисли, савести и вероисповести (чл. 18.) 

- право на слободу мишљења и изражавања, која укључује право на 

ширење идеја путем било којег медија (чл. 19.) 

- право на образовање, које укључује обавезно основно образовање, 

бесплатно средњошколско образовање, те право на приступ 

високошколском образовању "једнако доступно свима на основу 

успеха" (чл. 26.) 

 

На крају треба истаћи да из права проистичу и обавезе. Права која 

желимо за себе подразумевају и обавезу да иста та права омогућимо 

другима. Слобода је увек ограничена, али само и искључиво слободом 

других. Једнако тако, неотуђива права сваког људског бића рађају обавезу 

другим јединкама да та права поштују. Мислимо о томе увек, а нека 

Међународни дан људских права буде само дан када ћемо подвући црту за 

протеклу годину и доћи до закључка о томе да ли смо поштовали људска 

права описана у Општој декларацији о људским правима, вероватно 

најзначајнијем правном документу у историји човечанства. 

 

                                                     


