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Ziua Drepturilor Omului este sărbătorită anual în jurul lumii pe 10 decembrie.

Data a fost aleasă pentru a onora adoptarea și proclamarea de către Adunarea Generală a
ONU
, la
10 decembrie
1948
,a
Declarației Universale a Drepturilor Omului

1/3

Ziua Drepturilor Omului

Marţi, 10 Decembrie 2019 10:17

(DUDO), prima exprimare globală a
drepturilor omului
și una dintre primele realizări majore a noii
organizații a Națiunilor Unite
.

Instituirea oficială a Zilei Drepturilor Omului, a avut loc la plenara 317 a Adunării Generale, la
4 decembrie 1950, când Adunarea Generală a declarat Rezoluția 423 (V), prin care invita toate
statele membre, precum și orice alte organizații interesate să sărbătorească ziua așa cum cred
că e potrivit.

Ziua este marcată în mod normal atât de conferințe și reuniuni politice la nivel înalt cât și de
evenimente culturale și expoziții care se ocupă cu probleme legate de drepturile omului.

Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată la 16 decembrie 1948 , prin
Rezoluția 217 A în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a
Organizației Națiunilor Unite
. Printr-un act istoric, Adunarea le-a cerut tuturor țărilor membre să publice textul Declarației,
care, ulterior, să fie "distribuit, expus, citit și comentat în școli și alte instituții de învățământ, fără
deosebiri ținând de condiția politică a țărilor sau teritoriilor". Documentul are un preambul și 30
de articole care definesc principalele drepturi ale ființei umane.
[2]
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Declarația nu este un tratat internațional ce ar implica unele consecințe juridice în cazul
încălcării acesteia, fiind concepută ca un "ideal comun atins pentru toate popoarele și națiunile".
Aceasta a devenit cu timpul un document de referință spre care tind statele și conform căruia se
verifică modul în care se respectă drepturile omului în diferite state ale lumii, prevederile
acesteia fiind ulterior preluate și extinse în diferite tratate internaționale. Printre drepturile
garantate de declarație sunt: [3]
- drepturi civile – dreptul la viață, libertatea și securitatea persoanei, viață privată și de
familie, inviolabilitatea locuinței, secretul corespondenței, onoare și demnitate, libera circulație,
căsătorie și întemeierea familiei, întrunire pașnică;
- drepturi politice – dreptul la azil, cetățenie, alegeri;
- drepturi economice – dreptul la proprietate, retribuție egală pentru munca egală;
- drepturi procedurale – dreptul de a fi un subiect de drept, dreptul la recurs efectiv, la un
proces echitabil;
- drepturi sociale – asigurări sociale, muncă, dreptul de a înființa sindicate, dreptul la odihnă
și timp liber, la un nivel de trai decent, asigurare în caz de boală, șomaj, văduvie, bătrânețe,
dreptul la educație.

3/3

