
NAVODILO: V zvezek napiši naslov KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC. Pri spoznavnaju učne snovi si pomagaj 

z učbenikom (str. 47 – 48), sliko ter dodanim besedilom.  

KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC 

1. Kljub Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, se danes vse pogosteje dogajajo kršitve človekovih 

pravich. V učbeniku na strani 48 zgoraj, si oglej zemljevid. Ustno odgovori na naslednje vprašanje:  

 V katerih delih sveta upoštevajo in v katerih ne upoštevajo Splošno deklaracije o 

človekovih pravicah? 

*Za bistre glave imam eno težje vprašanje, navezuje se na zgoraj omenjen zemljevid sveta: 

 Razmisli, zakaj v ekaterih delih sveta ne upoštevajo človekovih pravic?  

 

2. Na spletni strani Amnesty International sem našel nekaj zgodb in primerov kršitve človekovih 

pravic.  

Najprej si s pomočjo spletne povezave preberi, kakšna organizacija je in zakaj se zavzema Amnesty 

International. 

 

Naloga:  

 V zvezek napiši kaj je Amnesty Internation, ter dva primera za kaj se zavzema.  

 

V nadaljevanju te čaka kar nekaj branja, vendar verjamem, da zate ne bo prezahtevno.  Poiskal 

sem ti štiri različne zgodbe, ki ponazarjajo kršenje človekovih pravic. Preberi jih.  

 

Naloga:  

Izberi si eno zgodbo. V zvezek napiši naslov zgodbe ter katere človekove pravice so kršene. V štirih 

povedih opiši stiske in življenje teh ljudi.  

 

 Nigerija: Tisoči prisilno izseljeni 

27. junija so varnostne sile začele rušiti prebivališča prebivalcev Port Harcourta v Nigeriji. Po petih dneh 

rušenja so prisilno izselili na tisoče ljudi. 

2. julija smo mreži SOS SMS poslali nujno akcijo za preprečitev prisilnih izselitev. Kasneje istega dne so bile 

prisilne izselitve žal že izvedene. Podpise zbrane pod to akcijo bomo vseeno poslali Nigerijskim oblastem, 

saj poleg preprečitve prisilnih izselitev zahtevamo tudi zagotovitev nadomestnih ustreznih bivališč prisilno 

izseljenim, plačilo odškodnin ter spoštovanje mednarodnega prava človekovih pravic. 

Na obrežju Abonnema Wharf v Port Harcourtu so prisilno izselili na tisoče ljudi, ki so ostali brez strehe nad 

glavo in morajo sedaj spati zunaj na ulici, v avtomobilih ali v zavetiščih v bližnjih cerkvah. Grozi jim še 

nadaljnjo kršenje človekovih pravic. 

https://www.amnesty.si/kdo-smo.html


Vlada zvezne države Rivers skupnosti ni sporočila razloga za rušenja, Komisar za urbani razvoj pa je 

Amnesty International povedal, da je bilo to potrebno za “zaščito prebivalcev”. Rušenja naj bi preprečila 

nadaljnje boje med tolpami. 

Veliko prebivalcev ni vedelo, da bodo njihovih domovi uničeni, dokler niso prišli buldožerji. Prav tako jim 

niso zagotovili nadomestnih prebivališč, niti možnosti, da bi pred rušenjem vzeli svoje osebne predmete. 

Ocenjujejo, da naj bi bilo prisilno izseljenih od 10.000 do 20.000 ljudi. Vlada pa naj bi načrtovala še 

nadaljnjo rušenje domov na obalnem območju. 

 

 Haiti: družine prisilno izseljene iz taborišč 

Na stotine družin je bilo prisilno izseljenih iz dveh začasnih taborišč v mestni občini Port-au-Prince v Haitiju. 

Stanovalcem niso dali dovolj časa, da bi zbrali svojo lastnino, preden so uničili njihova zatočišča. Tri leta 

po uničujočem potresu na Haitiju se ocenjuje, da 350.000 ljudi še vedno živi v začasnih taboriščih. 

Na tretjo obletnico potresa, ki je terjal 200.000 življenj, in v katerem je 2,3 milijona ljudi ostalo brez doma 

- so mestni uradniki in uradniki Urada za civilno zaščito prisilno izselili okoli 600 družin iz taborišča Camp 

Place Sainte-Anne v mestni občini Port-au-Prince. Stanovalci taborišča so bili o izselitvi obveščeni samo pet 

dni prej, obljubljenih pa jim je bilo 20.000 gourdov (približno 350 evrov) na družino. Vendar nevladna 

organizacija NGO Groupe d’Appui aux Refugiés et Repatriés poroča, da 250 družin denarja še ni prejelo. 

Na dan izselitve nobena od družin ni imela na voljo dovolj časa, da bi zbrala svojo lastnino, preden so uničili 

njihova zatočišča. 

22. januarja so policisti na silo izselili 84 družin iz še enega taborišča, imenovanega Fanm Koperativ, ki se 

prav tako nahaja v mestni občini Port-au-Prince. Policiste je spremljala skupina mož oboroženih z 

mačetami in kladivi. En moški je bil huje pretepen. Glede izselitve ni bilo podano nobeno obvestilo in ni bil 

izdan sodni nalog za izselitev. Tudi v tem primeru družine niso imele dovolj časa, da bi zbrale svojo lastnino, 

preden so porušili njihove šotore in druga zatočišča. Nekaj dni pred izselitvijo so stanovalci organizirali 

tiskovno konferenco, na kateri so oblasti obtožili, da se na njihovo krizno situacijo niso odzvale. Stanovalci 

verjamejo, da je bil pregon posledica tega dogodka. 

V Amnesty International smo izredno zaskrbljeni, ker so stanovalci begunskih taborišč še vedno podvrženi 

prisilnim izselitvam, ki kršijo načela mednarodnih človeških pravic. 

 

 Evropska unija: kršitve pravic migrantov in beguncev na poti v Evropo 

Vsako leto se tisoče ljudi odpravi na nevarno potovanje čez Sredozemsko morje proti Evropi. Na nevarnih, 

prenatrpanih čolnih in brez usposobljene posadke. Nekateri bežijo pred oboroženimi konflikti, drugi skušajo 

ubežati revščini, tretji pred preganjanjem iz političnih, verskih ali drugih razlogov. Upajo, da bodo v Evropi 

našli varnejšo in boljšo prihodnost. Mnogi Evrope nikoli ne dosežejo. Umrejo zaradi dehidracije, se utopijo 

ali pa jih prestrežejo patruljni čolni in jih vrnejo v državo, iz katere so izpluli. 



Samo v letu 2011, v času vstaj v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, je med prečkanjem Sredozemskega 

morja umrlo najmanj 1.500 ljudi. Nihče jih ni rešil. Kot da bi bili nevidni - v morju, ki je eno najbolj prometnih 

in nadzorovanih morij sveta. 

V zadnjih letih so evropske države, da bi ljudem onemogočile prihod v Evropo, poostrile ukrepe mejnega 

nadzora. Med drugim so migrante prestregale na morju in jih vračale v države, iz katerih so izpluli. Tudi, 

ko je jasno ali zelo verjetno, da jim tam grozi mučenje in druge kršitve človekovih pravic. Migranti, begunci 

in prosilci za azil, so bili zaradi evropske politike in nadzora meja, izpostavljeni hudim kršitvam človekovih 

pravic. 

Za veliko teh kršitev vemo, a ne za vse. Netransparentnost glede praks več evropskih držav pomeni, da se 

zlorabe človekovih pravic lahko dogajajo, brez vednosti javnosti. Kliknite za posebno podstran kampanje s 

še več informacijami. 

Evropske države in Evropska unija se morajo vzdržati praks nadzora meja, ki postavljajo migrante, begunce 

in prosilce za azil, v nevarnost. Evropski parlament igra pomembno vlogo pri zagotavljanju nadzora nad 

sporazumi o nadzoru migracij, zlasti glede tega, kako ti vplivajo na človekove pravice. 

 

 Kuba: v zaporu zaradi poslušanja hip hopa 

Aprila smo pisali za brata Lima Cruz, ki na Kubi prestajata zaporno kazen zaradi političnih prekrškov. Sta 

zapornika vesti, saj sta zaprta zaradi mirnoljubnega uresničevanja njune pravice do svobode izražanja. 

Brata Antonio Michel Lima Cruz in Marcos Maiquel Lima Cruz sta v zaporu že od božiča 2010. Oba sta 

neodvisna novinarja in člana Sveta poročevalcev o človekovih pravicah na Kubi (Consejo de Relatores de 

Derechos Humanos de Cuba). Aretirali so ju, ko sta v svojem domu v Holguinu, na vzhodu otoka, skupaj z 

družino in prijatelji praznovala božič,. Na zabavi so predvajali pesmi neke kubanske hip hop skupine, ki v 

svojih besedilih kritizira pomanjkanje pravice do svobode izražanja v državi. Poleg tega so plesali pred hišo 

s kubansko zastavo v rokah. Kmalu po polnoči so tja prispeli policija in uradniki iz ministrstva za državno 

varnost, skupaj s približno štiridesetimi vladnimi podporniki. Policisti so vdrli v hišo in aretirali brata. 

Kasneje tistega dne se je policija vrnila in aretirala njune starše in nekaj prijateljev, ki so bili ob tistem času 

tudi tam. Starši in prijatelji so bili pridržani več dni, nato pa izpuščeni brez obtožbe. 

Po sojenju maja 2011 je zaradi žalitve simbolov domovine in kršenja javnega reda Antonio Michel Lima 

Cruz prejel dve leti, Marcos Maiquel Lima Cruz pa 3 leta zaporne kazni. Amnesty International meni, da sta 

ti kazni politično motivirani, saj kaznujeta brata za njuno miroljubno uresničenje pravice do svobode 

izražanja in sta neprimerno visoki za kršitve, ki jima jih očitajo. Zato ju je organizacija proglasila za 

zapornika vesti in zahteva takojšnjo in nepogojno izpustitev. 

Vir: https://www.amnesty.si/sos-sms-primeri.html 

https://www.amnesty.si/sos-sms-primeri.html

