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Łamanie praw człowieka-problem na całym świecie
Prawa człowieka  łamane są w różny sposób i w różnym stopniu.Są kraje 
w których ludzie nie mają prawa do wolności,spokoju i np.wychowywania 
własnych dzieci.Prawa człowieka na świecie tak naprawdę łamane są 
codziennie.Do takich incydentów dochodzi najczęściej w krajach 
ubogich,natomiast takie przypadki mogą zdarzać się nawet w wysoko 
rozwiniętych .Takie kraje w dokumentach np.konstytucjach mają spis tych 
praw czyli rzeczy do których my mamy prawo i rzeczy do których nie 
mamy prawa zrobić innej osobie np.zakaz tortur,jest to nic innego jak 
Powszechna deklaracja praw człowieka.Uchwalona została 10 grudnia 
1948 roku przez ONZ,dokument zawiera aż 30 artykułów w których 
zamieszczone są m.in. takie prawa jak prawo do życia,do 
wolności,bezpieczeństwa,równości wobec prawa. 



Jakie funkcje mają prawa człowieka???
Są to 3 podstawowe funkcje o ,których każdy z nas powinien 
pamiętać!

1.Chronią nas przed tym aby państwo nie łamało prawa do naszej 
wolności. 

2. Zobowiązują państwo do stworzenia warunków umożliwiających 
realizację                       naszych praw.

3. Nakładają na państwo obowiązek dbania o to by nasze prawa nie 
były łamane.



Jakie są cechy praw człowieka?

POWSZECHNE-przysługują wszystkim niezależnie od wieku,płci czy 
miejsca zamieszkania

PRZYRODZONE-wynikają z tego,że jesteśmy istotami 
ludzkimi,obowiązują niezależnie od woli władz i przepisów prawa

NIENARUSZALNE-nikt nie może pozbawić nas tych praw,ani inni 
ludzie,ani państwo

NIEZBYWALNE-w żaden sposób nie możemy się ich pozbyć,jedynie nie 
skorzystać



Łamanie praw człowieka-CHINY
Chiny,czyli kraj wielu kultur a zarazem wielu narodowości.

Według danych statystycznych ok.80% praw człowieka jest łamane właśnie w 
Chinach.

Oto kilka incydentów i zachowań,które świadczą o łamaniu praw człowieka:

-kara śmierci-  najczęściej stosowana po nieuczciwych procesach

-tortury i złe traktowanie więźniów-najczęściej skazanych za czyny seksualne

- brak wolność słowa-osoby wypowiadające się lub sprzeciwiające się chińskiemu 
rządowi najczęściej kierowani są do aresztu

-zakaz do własnych wyznań religijnych-wiążę się to z prześladowaniem,groźbami



Łamanie praw człowieka-CHINY c.d
-brak wolności politycznej-rasizm,gorsze traktowanie ludzi z mniejszości 
etnicznych,brak tolerancji

-naruszany system społeczny-m.in. polityka jednego dziecka,co prowadzi do 
krzywdzenia małych niewinnych dziewczynek inaczej “dzieciobójstwa 
dziewczynek”

Wszystkie wymienione powyżej prawa są uznawane przez rząd Chin za 
niedopuszczalne i nieodpowiednie,natomiast rzeczywistość wygląda inaczej i te 
prawa nie są brane pod uwagę,mimo zapewnień rządu,że sprawa zostanie 
poruszona.W niektórych częściach Chin może dochodzić do  jeszcze gorszych 
incydentów i łamania praw człowieka najczęściej poprzez rasizm,brak tolerancji i 
akceptacji ludzi innego pochodzenia czy koloru skóry.  



Łamanie praw człowieka-MEKSYK
Kraj w Ameryce Północnej,kojarzy nam się z pięknymi widokami,pysznym 
jedzeniem to ta lepsza część,która może fascynować turystów.

Oto kilka przykładów łamania praw człowieka i problemów społeczeństwa w tym 
kraju:

-bezprawne wywożenie ludzi z Ameryki Środkowej-nie zważając na warunki i 
zagrożenie życia ludzi,jest to łamanie nie tylko prawa człowieka ale też prawa 
międzynarodowego i krajowego

-ciągle wzrastająca liczba zabójstw-ludzie pochodzący z innych krajów ,wywiezieni 
do Meksyku najczęściej zostają zamordowani właśnie z tego powodu

-brak reakcji na ubieganie się o ochronę międzynarodową,życie w ciągłym 
niebezpieczeństwie-ludzie zostają ignorowani przez rząd ,nikt nie dąży do ich



Łamanie praw człowieka-MEKSYK c.d
-brak reakcji na ubieganie się o ochronę międzynarodową,życie w ciągłym 
niebezpieczeństwie-ludzie zostają ignorowani przez rząd ,nikt nie dąży do 
bezpieczeństwa ludzi z innych państw do Meksyku,dotyczy to też mieszkańców

Meksyk to niebezpieczny kraj.Ciągłe zabójstwa,samobójstwa,znęcanie sie na tle 
psychicznym najczęściej prowadzi do tego.Sytuacja w Ameryce Północnej 
wygląda jeszcze bardziej niebezpiecznie i prawa człowieka są cały czas 
łamane.Natomiast rząd ignoruje mieszkańców , nie zdaje sobie sprawy z tak 
dużego zagrożenia.



Łamanie praw człowieka-USA
Państwo składające się aż z 50 stanów,które różnią się diametralnie.

Oto kilka problemów z łamaniem praw człowieka i naruszaniu nietykalności 
cielesnej ludzi:

-stosowanie przemocy służb w sytuacjach w których nie była konieczna-dobrym 
przykładem są różnego rodzaju protesty i manifesty m.in.o to aby ludzi enie 
muścieli bać się służb,które powinny pomagać i chronić

-życie w niebezpieczeństwie-brak ochrony osobistej rodziny,dzieci,dochodzi do 
ataków na afroamerykanów,które kończą się nawet śmiercią i dużym 
poszkodowaniem zdrowia



Łamanie praw człowieka-USA c.d
-terror,ataki terrorystyczne-na różnego rodzaju ośrodki,miejsca pracy i ludzi o 
innym wyznaniu lub kulturze

Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym miejscem pod względem właśnie 
napaści,manifestów i różnego rodzaju wykorzystywania nieletnich do czynów 
seksualnych bądź ciężkich prac fizycznych.Bardzo duża liczba osób które giną 
podczas protestów lub manifestów,np.o wolność czarnoskórych,afroamerykanów.



Podsumowanie
Przedstawione powyżej przypadki łamania praw w krajach i państwach to tylko 
kilka z nich .Na całym świecie są kraje w których prawa człowieka są 
łamane,ludzie żyją w ciągłym niebezpieczeństwie i niepokoju.

PAMIĘTAJMY!!!

DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA - 10 GRUDNIA!

“RÓŻNI LUDZIE

TE SAME PRAWA

JEDEN SYMBOL”



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


