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Są to podstawowe normy, które przysługują każdemu człowiekowi od jego
urodzenia do śmierci. W ich wyniku osoba może domagać się określonych
działań ze strony państwa. Prawa człowieka wynikają z bycia istotą ludzką.
Są one :
• powszechne,
• przyrodzone,
• nienaruszalne,
• niezbywalne.
Funkcje praw człowieka:

•chronią jednostkę przed działaniami państwa naruszającymi jej wolność,
• zobowiązują państwo do stworzenia warunków umożliwiających
realizację praw jednostki,
• nakładają na państwo obowiązek dbania o to,
aby prawa i wolność jednostki nie były naruszane przez innych ludzi.


Pomimo istnienia tych praw, istnieją miejsca na świecie, w których są one
łamane. Dochodzi do tego w wielu krajach, głównie totalitarnych, ubogich,
ale nawet w niektórych krajach wysoko rozwiniętych. Zwykle prawa
człowieka łamane są tam, gdzie osoby wyżej postawione chcą bezkarnie
rządzić osobami słabszymi od nich.

ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA NA
ŚWIECIE
• Na świecie są kraje, gdzie prawa człowieka nie są
przestrzegane.

• Przyczyny łamania praw człowieka:
- ekonomiczne,

- kulturowe,
- prawne,

- polityczne.
•

Innymi przyczynami łamania praw
człowieka może być nacjonalizm, szowinizm,
rasizm, antysemityzm, czy ksenofobia.

•

Kraje, w których prawa człowieka są łamane: Północna
Afryka, Argentyna, Kuba, Korea Północna, Arabia
Saudyjska, Chiny, Rosja, Brazylia, Meksyk, Birma, Bliski
Wschód, USA, Turcja, Izrael, Słowacja, Wielka Brytania,
Tajlandia, Wenezuela, Irak, Afganistan.

Północna Afryka
W Afryce co sekundę dochodzi do łamania praw
człowieka. Ludzie żyją w skrajnych warunkach. Wielu
z nich nie ma dostępu do wody pitnej, żywności i
leków, na skutek czego umierają
z wycieńczenia i różnych chorób. Dochodzi tam też
do licznych wojen domowych między plemionami,
w których walczą również dzieci. Żywność i
medykamenty wymieniane są na broń.

Argentyna
W latach 80. XX wieku w Argentynie
prowadzone były działania wojenne.
Wojskowi stosowali tortury. Głównymi
ofiarami byli studenci, aktywiści lewicowi i
warstwa inteligencka. Stosowano tam
również
tzw. loty śmierci. Najpierw odurzano
ludzi narkotykami, potem zabierano ich do
samolotów i wyrzucano nad Atlantykiem.

Kuba

W tym regionie, wielu obrońców praw człowieka poniosło
śmierć. Polityczna opozycja również jest atakowana
i odmawia się jej członkom sprawiedliwego procesu.
W więzieniach panują skandaliczne warunki sanitarne,
a także stosuje się represje, przez co narazonejest zdrowie
i życie osadzonych . Osoby bezdomne są wywożone z
miast i rozstrzeliwane. Łamane jest także prawo do
wolności wyznania , wolności słowa i prawo do życia.

Korea
Północna
Ludzie są tam pozbawieni wszelkich
praw, a władze kontrolują wszelkie
obszary ich życia. Przykładowe kary
to śmierć, czy też izolacja od
społeczeństwa Kary dotyczą też
rodzin skazanych. W obozach
koncentracyjnych i obozach pracy
przebywa nawet do 200 tys.
mieszkańców Korei Północnej. Nadal
stosowane są morderstwa polityczne
m.in. za nagłaśnianie problemu
łamania praw człowieka.

Arabia
Saudyjska
Prawo tego kraju opiera się na
prawie szariatu (czyli na prawie
opartym na islamie). Zdarzają
się ataki na chrześcijan, które
nasiliły się po 2005r., gdy władzę
objął nowy król - Abdullah. Karą
za działalność ewangelizacyjną
jest więzienie, wydalenie z kraju
lub egzekucja (kara śmierci).

Chiny
W Chinach panuje komunistyczny reżim.
Wszyscy, którym nie podoba się władza
i ustrój, są surowo karani. Ludzie są tam
torturowani (w tym dzieci i starcy), bici
w więzieniach do utraty przytomności
i poddawani elektrowstrząsom przez
zaufanych więźniów, którym władze
powierzyły nadzór nad innymi.

Rosja
W Rosji tortury stosowane są przez funkcjonariuszy
państwowych. Biją oni ludzi, rażą prądem, gwałcą
i wiążą w niewygodnych pozycjach. Zdarza się to
najczęściej w aresztach - zwykle przed postawieniem
zarzutów. Łamie się tam również prawa dziecka.
Zdarza się, że dzieci są przetrzymywane miesiącami,
a nawet latami w rosyjskich aresztach. Często
skazywane są również na długotrwałe
więzienie, nawet za drobne przestępstwa. Jest tam
też stosowana przemoc wobec kobiet (co roku 14
000 kobiet ginie z rąk bliskich im mężczyzn) Przemoc
domowa nie jest uznawana za przestępstwo).

Inne państwa, w których
łamane są prawa człowieka:
•

Brazylia - zabójstwa z rąk policjantów, przemoc

•

Meksyk - prześladowanie Indian,

•

Birma - konflikty zbrojne i etniczne są przyczyną tortur,
zaginięć, czy bezpodstawnych aresztowań (głównie za
poglądy polityczne) mieszkańców tego państwa,

•

Bliski Wschód - w XX w. egzekucje, tortury, poniżające formy
traktowania, nieuczciwe procesy sądowe.

Inne państwa, w których
łamane są prawa człowieka:
• Turcja - tortury, w więzieniach przebywa
wielu więźniów sumienia, egzekucje,
gwałty dokonywane przez policję, okrutne
traktowanie,

• Słowacja - gorsze traktowanie Romów,
przemoc wobec kobiet i dzieci,
• Wenezuela - nadmierne użycie przemocy,
• Irak - tortury, kara śmierci,

• Afganistan - kara śmierci, kamieniowanie.
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