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Kísérőanyagok: Füzetek
és audiovizuális oktatási segédeszközök
DVD:
Az emberi jogok története: Ez a hatásos oktatófilm mindenki
számára meghatározza, hogy mik az emberi jogok, és úgy mutatja be
őket, hogy elmondja a történelmük és fejlődésük drámai történetét a
kezdetektől napjainkig. Játékidő: 9:30 perc
30 jog 30 kisfilm: 30-60 másodperces filmek, amelyek az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatának mind a 30 pontját bemutatják. Teljes
játékidő: 28 perc
UNITED videoklip: Ez a díjnyertes videó az alapvető audiovizuális
eszköze ennek a kézikönyvnek. Játékidő: 5 perc

Füzetek:
Mik az emberi jogok? E füzet az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának fiatalok számára szóló illusztrált változata, amely
elmagyarázza, hogy mik az emberi jogok, és hogy miért fontosak.
Bemutatja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megalkotásához
vezető történelmi előzményeket.

Plakátok:
Mellékeltünk 30 plakátot - egy-egy külön plakátot minden emberi
joghoz-, amelyek a foglalkozásokon használhatóak. Kihelyezhetőek az
osztályteremben vagy az iskola közös területein, hogy megerősítsék az
órák üzenetét.

Letölthető nyomtatványok:
A hu.youthforhumanrights.org/educators/downloads
internetcímről letölthetőek a nyomtatásra kész fájlok a jelen tanári
kézikönyvben található anyagokhoz, amelyeket a foglalkozásokban részt
vevő tanulók számára sokszorosítani kell.

Bevezetés

E kézikönyv célja egy olyan világ megteremtésének az elősegítése, amelyben az
emberek tisztelettel és méltósággal bánnak egymással; ahol a személyek, csoportok
és nemzetek
az egymás közötti problémáik rendezésére békés megoldásokat találnak; és ahol
minden
férfi, nő és gyermek szabadon élhet a jogaival.
Ez talán túl önzetlenül hangzik, de vegyük fontolóra a Nobel-békedíjas Oscar Arias
Sánchez következő szavait: „Értsék meg, hogy ha az ember a lehetetlenért küzd,
akkor már el is kezdte lehetségessé tenni azt."
Az e cél eléréséhez vezető út az oktatással kezdődik. Ez az útmutató oktatási
anyagokat és kipróbált óravázlatokat tartalmaz, amelyek emelik a fiatalok
tudatosságát, továbbá ráébresztik őket arra, hogy mennyire fontosak az emberi jogok
az ő életükben. A jelen kézikönyv praktikus audiovizuális segédanyagai bármely
tanár vagy csoportvezető számára könnyűvé teszik, hogy a diákok számára
érdekesen vezesse le ezeket az emberi jogi foglalkozásokat.
Az osztály számára felmerülő új kifejezések meghatározásai megtalálhatók a
szövegben. Minden meghatározást egyszerűen fogalmaztunk meg, hogy a tanár
közvetlenül átadhassa őket a tanulóknak.
Míg ezek az anyagok elsősorban tanároknak készültek, ugyanolyan hasznosak
lehetnek világi és vallási ifjúsági vezetők, valamint tanácsadók, szülők és
munkáltatók számára.
Bármely olyan személy használhatja öket, aki odafigyel a környezetében történő
eseményekre, és aki az emberi jogok jobb megértését kívánja elősegíteni.
Vágjunk hát máris bele!
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Az emberi jogokról
- rövid összefoglaló a tanár számára

Ezt a rövid összefoglalót nem egy emberi jogokról szóló tanulmánynak szánjuk,
csupán az Ön, az elfoglalt tanár vagy vezető kényelmét szolgálja azzal, hogy segít
az órákra való felkészülésben.
A kulcsszavak áttekintése és meghatározása minden tanulás során hasznos, ha nem
nélkülözhetetlen.
Vegyük például a jog szót. Míg néhány szótár kiváltságként határozza meg ezt a
szót, amikor az emberi jogokkal kapcsolatban használjuk, ennél egy sokkal
alapvetőbb tartalomról beszélünk.
Minden embert megilletnek bizonyos alapvető jogok, egyszerűen annál a ténynél
fogva, hogy ő egy emberi lény.
Ezeket nevezzük emberi jogoknak, és ezek nem egyszerűen kiváltságok, amelyek
valaki kénye-kedve szerint elvehetők.
Azért jogok, mert a törvény szerint és erkölcsileg mindenkit megilletnek. Ezeket a
jogokat mindenki tudomására kell hozni, és meg kell tanulni alkalmazni ahhoz, hogy
megvédjük magunkat, a családunkat és a kapcsolatainkat azokkal szemben, akik
ártani akarnak nekünk. A jogok megfelelő ismerete ahhoz is hozzásegít, hogy jól
boldoguljunk, és békében éljünk egymással.
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata ismerteti azokat a jogokat, amelyek
minden embert megilletnek. Ezt a dokumentumot az Egyesült Nemzetek Szervezete
(ENSZ) fogadta el, amely nem sokkal a második világháború vége után, 1945-ben
jött létre. Az ENSZ melyet azzal a céllal hoztak létre, hogy békét teremtsen és
megakadályozza a háborút - ma 192 tagállammal rendelkezik.
Működésének megkezdésekor az ENSZ létrehozta az új Emberi Jogi Bizottságot 18
ország képviselőiből, aminek élén Eleanor Roosevelt, Franklin D. Roosevelt (az
Egyesült Államok elnöke, 1933-1945) felesége állt, és amelynek egy dokumentum
létrehozása volt
a célja. Ez a bizottság állította össze a valóban egyetemes emberi jogok jegyzékét
alkotó 30 cikket. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata megfogalmazza az
egyenlőségi jogokat (1. és 2. cikk); a polgári és politikai jogokat (3-21. cikk); a
gazdasági és szociális
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jogokat (22-27. cikk); valamint az arra vonatkozó kötelességünket és felelősségünket, hogy
ezeket a jogokat másokkal szemben is betartassuk (28-30. cikk). Az utolsó három különösen
fontos, mivel ha nem gondoskodunk embertársaink jogainak betartásáról, akkor képtelenek
leszünk ezeket a jogokat a saját magunk számára fenntartani.
E fontos dokumentum képezte az alapját annak a megegyezésnek, amely révén
nemzetek együtt tudnak dolgozni az olyan állapotok megszüntetésén, amelyek háborúval
fenyegetik az országokat.
Az ENSZ alapító okiratának bevezetője hangsúlyozza az emberi jogok fontosságát
a szervezet szándékainak kinyilvánítása során: „… a jövő nemzedékek megóvása a
háborútól...”és az alapvető emberi jogokba, az emberi méltóságba és az ember értékébe
vetett hitünk megerősítése."
Felismerve, hogy nem létezhet tartós béke az emberi jogok tiszteletben tartása nélkül
az ENSZ hivatalosan 1948-ban tette közzé az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amely
az ENSZ és az általa végzett tevékenységek vezérelve.
Sajnos a Nyilatkozat az ENSZ-en kívül még nem ismert széles körben. Ezt a lehetséges
problémát előre látva, az ENSZ nagygyűlése 1948-ban a következő felhívással fordult a
tagországokhoz: „El kell érnünk, hogy az adott ország vagy terület politikai helyzetére való
tekintet nélkül - főként az iskolákban és egyéb oktatási intézményekben- terjesszék,
kiállítsák, elolvassák és megértsék az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.”
A valaha írt egyik legfontosabb dokumentumnak tartott Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata a jövőbeli béke és tolerancia kulcsa lehet a földi civilizációszámára.
A Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezete (Youth for Human Rights
International YHRI) tudatában van annak, hogy ha nem tanítjuk meg fiatal korban
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, akkor az abban foglalt értékek továbbra is
használaton kívül maradhatnak a mindennapokban az otthonainkban, iskoláinkban
csakúgy, mint országos és nemzetközi ügyeinkben.

Példák az emberi jogok megsértésére
Napjainkban az emberi jogok megsértésének különféle formái léteznek, amelyek sajnos
széles skálán mozognak - a kínzástól és az emberkereskedelemtől (a modern kori
rabszolgaságtól) a szegénységig és a háborús bűnökig, vagy a vallási üldöztetéstől a nemi
vagy faji alapon történő megkülönböztetésig.
Az emberi jogok megsértésének egyik, napjainkban elterjedt formája az emberkereskedelem - az emberek anyagi haszonért való adásvétele és szállítása. Az ennek áldozatul
eső felnőtteket és gyerekeket embertelen körülmények közötti vagy illegális munkavégzésre
kényszerítik anélkül, hogy a szabadulásra minimális vagy éppen bármennyi reményük lenne.
Az emberkereskedelem többmilliárdos iparággá vált, mégis annyira rejtetten működik, hogy
csak kevesen vannak tudatában kiterjedtségének és méreteinek, miközben
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a világ szinte minden országában jelen van. Az ENSZ egyik intézménye, a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet (International Labor Organization - ILO) becslése szerint 12,3 millió
férfit, nőt és gyermeket kényszerítenek rabszolgamunkára jelenleg a világon, de vannak
olyan becslések is, amelyek e szám duplájáról szólnak. Az országhatárokon átcsempészett
több mint 800 000 áldozatból a kiskorúak (gyerekek) aránya elérheti akár az 50%-ot is, és a
legtöbbjük lány.
Egy másik igen alapvető jognak, az élethez való jognak pedig hatalmas ellensége a
HIV/AIDS. Mivel a HIV/AIDS-fertőzés az egész világra kiterjedt, több mint 25 millióan
haltak meg az első esetek 1981-es diagnosztizálása óta.
Világszerte mintegy 880 millióra becsülhető azoknak a száma, akik elemi szinten sem tudnak
írni és olvasni, így az írástudatlanság és a megfelelő iskolázottság hiánya súlyos
következményekkel járó hatással van az egyéni életvitelre és egész nemzetek sorsára is.

A változás szükségessége
Sokat kell tennünk az emberi jogok megsértéséből fakadó gyötrelmek felszámolásáért, de
szerencsére vannak jó szándékú emberek, akik különböző módokon, de elkötelezetten és
tehetséggel munkálkodnak ennek megvalósításán.
A volt Jugoszlávia területén született Teréz anya a szegényekkel, betegekkel és
kirekesztettekkel törődött, munkájával pedig az egész világra hatást gyakorolt.
Octavio Paz, a híres mexikói költő és nagykövet versbe foglalta az emberi jogok
megsértésének áldozatul esettek helyzetét, és részvétre ösztönzött.
M. S. Swaminathan ázsiai növény genetikus olyan búzafajtát fejlesztett ki az éhező
nemzetek jobb táplálása érdekében, amelynek jóval nagyobb a terméshozama, mint a
közönséges gabonaféléké.
Joenia Batista de Carvalho brazil ügyvédnő, országa bennszülött lakosainak jogaiért
harcol, hogy megtarthassák ősi földjeiket.
Elkötelezett emberek fiatalok és idősek egyaránt követelik, hogy az emberi jogok
területén javulás történjen.

Van remény az emberi jogok területén?
A fenti példák ösztönzően hatnak, bár a feladat nagysága riasztó. A pedagógusok és
más területen tevékenykedő felelősségteljes felnőttek nélkülözhetetlenek a hosszú távú
megoldáshoz. Alapvető oktatás nélkül az emberi jogok magvai nem találnak táptalajra.
Minden esetben, amikor egy pedagógus az általa oktatott tananyag részévé teszi az
emberi jogokat, akkor azon keresztül ténylegesen a jövő vezetőit segíti létrehozni, akik
majd azon munkálkodnak, hogy felszámolják az emberi jogok megsértéseit.
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Van remény, ha mindannyian nekigyürkőzünk, és belevágunk abba a munkába, amely
az emberi jogok oktatását a kultúránk részévé teszi.
Az emberi jogokkal kapcsolatos további információ a következő honlapokon áll
rendelkezésre:
A Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezete:
hu.youthforhumanrights.org, fiatalokazemberijogokert.hu
Egyesült Nemzetek Szervezete: un.org
Human Rights Watch (kb. emberi jogi figyelő): hrw.org
Amnesty International (kb. nemzetközi amnesztia): Amnesty.org, Amnesty.hu
Magyar ENSZ Társaság: www.menszt.hu/informaciok/emberi_jogok

Mi a Fiatalok az Emberi jogokért?
A Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetének célja a fiatalok emberi jogokra
oktatása abból a célból, hogy a tolerancia és a béke értékes védelmezőivé váljanak.
A Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetét (YHRI) azért hozták létre, hogy
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát fogalmazási és művészeti versenyeken, érdekes
és informatív programokon keresztül, valamint diákoknak szánt anyagok és tanároknak
készített útmutatók segítségével juttassa el a fiatalokhoz.
Az YHRI minden programjának középpontjában a Nyilatkozaton alapuló Mik az
emberi jogok? című füzet áll. Ez a Nyilatkozat egy tetszetős, illusztrált változata, olyan
megfogalmazásban, amit a gyerekek könnyen megérthetnek. A Nyilatkozat teljes szövege
a Mik az emberi jogok? utolsó lapjain is megtalálható.
Az YHRI-t Mary Shuttleworth, egy tapasztalt pedagógus hozta létre, aki jelenleg az
elnöki funkciót látja el. Mivel Dél-Afrikában született és szinte az egész világot bejárta,
személyesen találkozott olyan emberekkel, akiknek nem adatott meg az oktatás, valamint
olyan gyerekekkel és családokkal, akik ellen igazságtalanságokat követtek el. Tapasztalatai
nyomán elhatározta, hogy olyan területen fog dolgozni, amely lehetővé teszi a számára,
hogy orvosolja az emberi jogok megsértését.
Az YHRI-ta 2001-ben megrendezett európai emberi jogi maraton befutójának helyszínén
indították el, az Egyesült Nemzetek Szervezetének genfi központjában. Azóta nemzetközi
szervezetté fejlődött, és 100 országban vannak tagjai. Felvilágosító video anyagait a világ
több mint 5000 tévéállomása sugározta. A szervezet pedagógusokkal, azok egyesületeivel,
oktatási miniszterekkel, cserkészszervezetekkel, vállalatokkal, különböző vallások
képviselőivel, államfőkkel és sok más hasonlóan gondolkodó egyénnel és csoporttal
működött már együtt. Az YHRI egy független nonprofit szervezet. Nemzetiségre,
bőrszínre, rasszra, meggyőződésre, vallásra, korra, képességre, nemre vagy családi
állapotra való tekintet nélkül tagjai és résztvevői közé fogadja mindazokat, akik elő
akarják mozdítani az YHRI céljait, és különösen a világ fiataljait tartja szem előtt.
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A UNITED-ről
A UNITED (magyarul kb. összefogva, együtt) egy videoklip, és egyben az YHRI- mozgalom
zenei anyaga. Ez egy mindenki számára érthető, több népcsoport résztvevői által létrehozott
koprodukció, amely bemutatja azt az erőt, amelyet az emberi jogok ismerete és az
együttműködés jelenthet a fiatalok közötti erőszakos konfliktusok és intolerancia
megfékezésében.
A UNITED koncepciója akkor született, amikor a fiatal rendező, Taron Lexton
megkérdezte édesanyját, Mary Shuttleworth-öt, hogyan tudna segíteni a gyerekek emberi
jogokra oktatásában. Mint a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetének
elnöke, Mary egy oktatási segédeszközként használható videoklip megalkotására kérte
fel. Lexton ezt követően írt egy olyan rövidfilmet, amely lehetóvé teszi a pedagógusok
és közösségi vezetők számára, hogy a fiatalokat mindenütt elérjék az emberi jogok
üzenetével.
A UNITED nagy részét az YHRI 35 napos, 70 000 kilométeres nemzetközi oktató körútja
során vették fel 14 országban és 4 kontinensen. Kétezer önkéntes, köztük 150 színész
csatlakozott a filmprojekthez. Taron Lexton mindössze 19 éves volt, amikor a UNITEDet rendezte Leslie Brown producer és egy főleg tinédzserekből és gyerekekből álló csapat
közreműködésével, ami így a produkciót egy valóban fiatalok alkotta projektté tette.
A UNITED-dalt Chris Thomas és a floridai rap-előadó, Charles Gee írták, valamint Lai
Lai, egy 15 éves rapper lány. A zenét Geoff Levin díjnyertes zeneszerző alkotta Hiroko
Hayata közreműködésével.
A filmben egy-egy villanásra megjelenik a soul zene legendás alakja, Isaac Hayes,
valamint olyan színésznők, mint Erika Christensen, Jenna Elfman, Catherine Bell és
Lynsey Bartilson.
A filmet először New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Világközpontjában mutatták
be 2004 augusztusában, és azóta számtalan filmfesztivál hivatalos különdíját nyerte el
az egész világon. Ezek között olyan előkelő díjak is szerepelnek, mint a New York-i
Nemzetközi Független Film- és Videofesztivál ”Grand Jury" díja a legjobb rövidfilm
kategóriában, vagy a Firenzében, az UNESCO részvételével megrendezett Taglio Corto
Filmfesztiválon elnyert legjobb emberi jogi filmnek járó díj. Az élet minden területének
jól ismert személyiségei - Kalifornia kormányzójától a New Yorkban található ENSZ
Emberi Jogi Főbiztosi iroda igazgatóhelyetteséig - szintén elismerték a film oktatási
értékét. A filmet 18 nyelven feliratozták.
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Hangsúlyozandó pontok
a legjobb oktatási eredmény érdekében

•
Minden óravázlathoz tartozik egy kulcsszólista, amely meghatározza a legfontosabb
szavakat; ezeket a tanulóknak meg kell ismerniük ahhoz, hogy teljes megértésük
legyen az óra anyagáról. Fontos, hogy a kulcsszavakat meghatároztassuk, és
példákat mondassunk a mondatokban való használatukra.
•

•

Bár az óravázlatokban megadtunk definíciókat, ne korlátozzuk a szavak tisztázását
kizárólag ezekre a meghatározásokra - a diákok igényei szerint egészítsük ki
továbbiakkal. Ha egy olyan szót használ, amelyet a tanulói nem értenek, az azt
okozhatja, hogy elvesztik az érdeklődésüket a témával kapcsolatban.
Akkor a legkönnyebb megérteni ezeket a foglalkozásokat, amikor a való életből vett
példákat és illusztrációkat használunk a tanulási folyamat elősegítése és a tárgy jobb
megértése érdekében. Amikor például az Egyesült Nemzetekről van szó, célszerű
ellátogatni az Egyesült Nemzetek Szervezetének honlapjára (un.org, menszt.hu),
vagy képeket mutatni az ENSZ-ről.

•
Az emberi jogok tanítása során fektessen hangsúlyt az emberi jogok megsértésére
adható lehetséges megoldásokra ahelyett, hogy kizárólag a visszaélések okozta
sérelmekre összpontosítana.

•
Az emberi jogok oktatásába illesszen be olyan emberi történeteket is, amelyek a világ
néhány nagy tiszteletben álló humanitáriusának életéről szólnak (lásd a kézikönyv
125. oldalától kezdődő részt). Az ilyen személyiségek élete példaértékű lehet a
fiatalok számára, és haszonnal tanulmányozhatják őket, mivel az emberi jogokkal

kapcsolatos szituációk megoldásának békés módjait mutatják be.
•

.Hangsúlyozza a 29. pontot (Kötelességeink) - biztassa arra a tanulókat, hogy
ne csak a saját emberi jogaikat követeljék és védjék meg, hanem vállaljanak
nagyobb felelősséget mások alapvető szabadságjogaiért is.
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•
Bátorítsa a tanulókat, hogy megosszák Önnel az emberi jogok alkalmazása
során szerzett új ismereteiket, és amit az osztálytermen kívül figyeltek meg.
Dicsérje meg őket minden olyan erőfeszítésükért, amellyel javítanak a
világunkon e jogok alkalmazásán keresztül.
•

Újra és újra játssza le nekik a UNITED videót, és használja fel arra, hogy
ösztönözze őket az emberi jogok alkalmazására. A tanulók kétségtelenül kérni
fogják, hogy hadd nézzék meg újra. Engedjen nekik - nem lehet elégszer
ismételni a film mondanivalóját, vagyis azt, hogy ne félemlítsünk meg
másokat, és törekedjünk az erőszakmentes megoldásokra.

•

A DVD-n található, az emberi jogokat életre keltő 30 kisfilm hatásosan
használható az oktatásban. A tanulók többször is meg akarják majd nézni
ezeket a társadalmi célú hirdetéseket, és másoknak is meg akarják majd
mutatni őket. Segítse őket ebben.
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Mielött belekezdenénk
A diákok előzetes ismereteinek felmérése
A következő oldalon (és letölthető formátumban a hu.youthforhumanrights.org
educators/downloads honlapon) rendelkezésre bocsátunk egy kérdőívet az előzetes és
utólagos felmérésekhez. Mindkettőhöz ugyanazt a kérdőívet használjuk, ami elő fogja
segíteni az órák és a gyakorlatok sikerének kiértékelését. A kérdőívet még azt megelőzően
töltesse ki a diákokkal, hogy bármilyen beszélgetésbe, foglalkozásba vagy
csoporttevékenységbe kezdenének, és mielőtt lejátszaná nekik a jelen kézikönyvmellékletét
képező UNITED-dalt. A tanulók válaszait még azelőtt ismerje meg, hogy az emberi jogokról
egyáltalán említést tenne nekik. Ez egy nagyon fontos tényező annak megállapításában,
hogy az órák milyen hatást gyakorolnak a tanulókra, továbbá módot ad arra, hogy felkeltsük
a diákok érdeklődését az anyag iránt.

Útmutató: Anélkül, hogy bármit is mondana az elkövetkező emberi jogi órákról, kérje meg
a diákokat, hogy töltsék ki az előzetes felmérő kérdőívet. Olvassa fel hangosan a kérdőívvel
kapcsolatos útmutatót, és nyugtassa meg a diákokat, hogy nem gond, ha esetleg nem
tudnak minden kérdésre alapos választ adni. A legjobb tudásuk szerint válaszoljanak a
kérdésekre.
Fontos megjegyzés: A felméréshez további értékelő anyagokat talál a Függelék
„Értékelési eszközök” című részében. Ezeket az eszközöket olyan tanárok (0sztályfönökök,
szakkörvezetők stb.) használhatják fel, akik iskolaigazgatók, igazgatóhelyettesek és
tantestületek előtt szeretnék
szemléltetnie tananyag értékét, illetve pályázatokat és egyéb pénzbeli támogatást
szeretnének nyerni egy emberi jogokkal kapcsolatos oktatási programhoz. (Az eszközök
letölthetőek a hu.youthforhumanrights.org/educators/downloads internetcímről.)
A fent említett, tanulóknak szánt felmérő kérdőívek az órák menetének fontos részét képezik,
és attól függetlenül ki kell őket töltetni, hogy a pedagógus milyen egyéb értékelési eszközt
választ még a függelékből.
A kérdőíveket gyorsan és könnyen ki lehet tölteni. A felmérés befejeztével a kérdőíveket meg
kell őrizni, hogy később össze lehessen hasonlítani őket az ugyanilyen, utólagos felmérő
kérdőívekkel. Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívek egy másolatát juttassa el az YHRI-nak az
alábbi címre, hogy a program nemzetközi hatékonyságát ki tudjuk értékelni.
A kérdőíveken megadott adatokat a fent leírt kiértékelési célból a Youth for Human Rights
International fogja megőrizni, és csak ezen szervezet munkatársai részére lesz elérhető.
Kérjük, hogy a tanulókat tájékoztassa, hogy az általuk megadott adatok ilyen célból lesznek
összegyűjtve, a megadásuk szabadon választott, és bizalmasan lesznek kezelve.
Youth for Human Rights International
1920 Hillhurst Ave. #416, Los Angeles, CA 90027 USSA
+1 (323) 663-5799
hu.youthforhumanrights.org
E-mail: info@youthforhumanrights.org
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„Mik az emberi jogok?"
tanulói kérdőív
Az iskola/csoport neve:_______________________________________________________
Osztály:___________________________________________________________________
A tanuló neve:__________________________________________Dátum:______________
Útmutató: A kérdőív egy olyan nyomtatvány, amelyen meghatározott célú információ
összegyűjtésére szolgáló kérdések vannak. A kérdőívre adott válaszaid abban lesznek
a tanárod segítségére, hogy összeállítsa az elkövetkezendő órák anyagait. Ez NEM egy
dolgozat. Nem elvárt, hogy minden kérdésre tudd a választ. Nem baj, ha nem tudsz
minden kérdésre válaszolni; a lényeg, hogy a legjobb tudásod szerint válaszolj. Ha
szükséges, használj több papírlapot!
1. Mi az Egyesült Nemzetek Szervezete?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Mit jelent számodra az, hogy „emberi jogok"?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

”MIK AZ EMBERI JOGOK?” TANULÓI KÉRDŐÍV
3. Vannak emberi jogaid?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Mit gondolsz, milyen emberi jogaid vannak?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

FIGYELEMFELKELTŐ TEVÉKENYSÉGEK
TANULJUK MEG A UNITED-DALT
KÉSZÍTSÜNK UNITED-PAPÍRREPÜLŐT
IDÉZETEK AZ EMBERI JOGOKRÓL
UNITED-FOGADALOM

UNITED- Figyelemfelkeltő tevékenységek
Tanuljunk meg összefogni
Az ebben a részben található tevékenységek bevezetőül szolgálnak: felkeltik a
tanulókban az érdeklődést, és megadják az alaphangot az ezután következő, emberi
jogokról szóló órákhoz
Kezdje azzal, hogy levetíti a DVD-n található UNITED videoklipet a csoport számára.
Beszélgessenek röviden a videóról, és arról, hogy a UNITED milyen történetet mond el.
Ezután végeztesse el az ebben a részben található három kapcsolódó feladatot.
Olyan gyakran vetítse le a videoklipet, amilyen gyakran az idő és a lehetőségek
megengedik. A UNITED olyan pozitív üzenettel rendelkezik, amit újra és újra lehet
ismételni anélkül, hogy unalmassá válna. A legtöbben - felnőttek és gyerekek egyaránt
- minden megtekintéskor találnak benne valami újat. Miután a diákok már többször
látták a UNITED-et, kérdezze meg Őket, hogy milyen új jelentést fedeztek fel, vagy mit
figyeltek meg benne.
A dal szövegét is megadtuk, hogy a diákok megtanulhassák és másoknak is megtaníthassák
azt, és ezen keresztül is továbbadják a tolerancia és a megértés üzenetét. Engedje meg
a tanulóinak, hogy az éneklésen és a táncon keresztül is hozzátegyék önmagukat a
UNITED-hez, és alaposan megtanulják annak üzenetét.
Álljon ellen annak a kísértésnek, hogy már most levetítse a 30 emberi jogi történetet.
Tartalékolja őket az elkövetkező foglalkozásokra. Hajtsa végre az óravázlatokat, és hagyja,
hogy a tanulóinak a 30 emberi jogról alkotott saját elképzelései megnyilvánuljanak,
ahogy a foglalkozásokon egyesével sor kerül rájuk.
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Tanuljuk meg a UNITED-dalt

Zenéjét szerezte Chris Thomas, Geoff Levin és Hiroko Hayata. Dalszöveg és ének:
Charles Gee. Rap: Lai Lai.

Szokatlan szavak:
refrén: A dal egy ismétlődő része, amit esetenként minden énekes együtt énekel. Példa:
A refrént sokszor elénekelték, amibe minden diák beszállt.
Vágod?: Érted?
ábra: Helyzet, szituáció.
IfU-N-I-T-E-D
The world would be a better place...you know?

Ha Te meg Én, Te meg Én
összefognánk, a világ jobb hely lenne

As ink pours from my pen, pain pours from
my heart

Könnyek a szememben, bánat a
szívemben

Knowin there's kids somewhere that
actually starve.

mert tudom, hogy valahol gyerekek
éheznek csendben.

Take the time out, close your eyes, just
picture this:

Állj meg egy kicsit, és ezt képzeld el:

No color, no hate, nemesis or differences.

But we can control it if we cooperate
willingly

Nincs gyűlölet, bosszú és nincs
veszekedés
A tévé meg egész álló nap csak
rossz híreket ad,
De ez ránk nem hat, ha együtt tudunk
működni.

We came a long way, but got so much
further to go.

Messzire jutottunk, de lehet
még sokkal jobb

Guns kill, but hatred destroys us the most.
And the problem could never be solved you see,

A fegyver öl, de a gyűlölet még
pusztítóbb.
Így ezt nem tudnánk igazán megoldani

Human Rights define the word-

Az EGYENLŐSÉGET az emberi jogok

TV is filling me with scenes of negativity

EQUALITY

mondják

ki

TANULJUK MEG A UNITED-dalt
If we don't respect and love each other, we're
just livinga lie

Ha mást nem tisztelsz, nem szeretsz, az
életed hazugság

Because UNITED starts with you and I.
You feel me?

Mert ÖSSZEFOGNUNK először nekünk
kell. Vágod?

(Refrén)

(Refrén ismétlése)

U-N-I-T-E-D
A better place this world would be
Were all in this game, can't you see?
Were all a part of this family tre.

Te meg En, Te meg En
ha összefognánk a világ jobb hely lenne.
Mind ezt a játszmát játsszuk, nem látod?
Mind részei vagyunk a nagy családnak.

(refrén)

(Refrén ismétlése)

(Lai Lai rappel)

(Lai Lai rappel)

We all are born free and equal,
Free to walk
And free to talk
Free to dance
Free to jump and free to prance
Know what I'm saying?
Got to keep it together
No matter how bad the weather
It will be all right
Keep it tight
Cause we all got our freedom rights
Everyday from the night
To the broad daylight

Mind szabadon születünk,
járhatunk és
beszélhetünk
táncolhatunk
ugrálhatunk és nevethetünk.
Látod, mi az ábra?
Tartsunk össze.
Nem számít, milyen rossz a helyzet
minden rendbe jön,
csak tartsunk össze
Mert a szabadság joga mindenkié
minden nap és éjjel,
nincs kivétel.

Don't discriminate
Learn to appreciate
So you don't hafta imitate
Don't be the one to hate
Its never too late
You got the right to life
Innocent till proven guilty
You can say what you like
You gotta get the education
Don't throw it away
Know your human rights
Cause it can help you someday.

Ne diszkriminálj,
inkább csak csodálj,
ne utánozz,
ne te légy az utálatos.
Sosem késő,
jogod van az élethez
szabadon kimondhatod,
amit csak akarsz.
Jogod van a tanuláshoz,
ne utasítsd el,
ismerd a jogaidat,
egy nap a segítségedre lehetnek

(Refrén)

(Refrén ismétlése)

U-N-I-T-E-D
A better place this world would be
Were all in this game, can't you see?
Were all a part of this family tre.

Te meg En, Te meg En
ha összefognánk a világ jobb hely lenne.
Mind ezt a játszmát játsszuk, nem látod?
Mind részei vagyunk a nagy családnak.

Készítsünk UNITED-papírrepülőt
A UNITED-ben szereplő papírrepülők annak szimbólumai, hogy az emberi jogok üzenetével
a világ minden pontját elérjük, és egyesítjük az embereket. A papírrepülő mára a Fiatalok az
Emberi Jogokért kampányának jelképévé vált, és a felnőttek, valamint a diákok között
egyaránt nagy népszerűségnek örvend. Ez a tevékenység lehetővé teszi a diákok számára,
hogy játékosan sajátítsák el az emberi jogok filozófiáját.
A tanulók kiválasztják a kedvenc emberi jogokkal kapcsolatos idézetüket, ráírják a
papírrepülő-mintán (31. oldal) található vonalra, majd az előírt utasítások szerint
papírrepülőt hajtogatnak belőle.

Anyagok:
•
Az „Idézetek az emberi jogokról” egy példánya minden diák számára.
•
•

Diákonként egy papírrepülő-minta (lásd a 31. oldalon megadott mintát).
Utmutató a UNITED-papírrepülő hajtogatásához (kiosztható útmutató a
29. oldalon).

Fénymásolja le ezeket, vagy töltse le az anyagokat a hu.youthforhumanrights.org/
educators/downloads internetcímről, majd nyomtassa ki őket.

Útmutató:
1. Ossza ki az „Idézetek az emberi jogokról" lapokat úgy, hogy minden diáknak
jusson belőle.
2. Olvastassa el és beszélje meg velük a különböző emberi jogi idézeteket. Előfordulhat,
hogy nem jut idő az összes átbeszélésére. Ebben az esetben válassza ki azokat,
amelyek nehezebben érthetőek a diákok számára, és azokon menjenek végig.
Okvetlenül tisztázza le velük a bonyolult szavakat, amelyeket esetleg nem
értenek.
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KÉSZÍTSÜNK UNITED-PAPíRREPÜLŐT
3. Ossza ki a papírrepülő-mintákat (gondoskodjon róla, hogy átlagos levélpapírt
használjanak majd a hajtogatáshoz, ne vastagabbat, mert az veszélyes lehet,
amikor a repülőt eldobják), illetve kérje meg 6ket, hogy olvassák el az idézeteket,
és válasszák ki közülük a nekik leginkább tetszőt. Írassa a diákokkal a kedvenc
idézetüket a mintán található vonalra. Emlékeztesse a diákokat, hogy kis méretű
betűkkel és olvashatóan írjanak. Ezt az alkalmat felhasználhatja arra is, hogy
átvegye velük az idézőjel szerepét, és megkérje őket annak használatára, illetve
az idézet forrásának megjelölésére.
4. Ossza ki a repülőgép hajtogatásáról szóló útmutatókat, vagy mutassa be a hajtogatás
lépéseit a tanulóknak, miközben 6k követik az Ön útmutatásait.
5. Sorban kérjen meg minden diákot, hogy olvassa fel az általa választott idézetet,
majd repítse el a papírrepülőjét. A jelen lévő tanár felelőssége arról gondoskodni,
hogy a repülőket biztonságosan hajítsák el, ne pedig valakinek az arcába. Ezért
az a legbiztonságosabb, ha megkérjük a gyerekeket, hogy másoktól elfelé dobják
el őket.
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Útmutató:
UNITED-papírrepülő

1. Írd rá a kedvenc idézetedet az
átlós vonalra. Feltétlenül írd oda
azt is, hogy kitől származik.

2. Helyezd a lapot az asztalra az
idézettel felfelé, és hajtsd félbe
hosszában a papírlapot (az idézet
átmenetileg nem lesz látható).
A körmöddel simítsd le a hajtás
mentén, majd nyisd szét a lapot

KÉSZÍTSÜNK UNITED-PAPíRREPÜLŐT

TANÁRI KÉZIKÖNYV-FIATALOK AZ EMBERI JOGOKÉRT

7. Fogd meg a repülő alsó részét, és már dobhatod is! (De figyelj oda, és ne mások
felé dobd.) Tehetsz egy kapcsot is az alsó szélére, hogy az összehajtogatott
részeket együtt tartsa (bár ez megnöveli a repülő súlyát, és talán nem fog olyan
magasra és messzire repülni).

ldézetek az emberi jogokról
•

„Fiatal barátaim szerte a világon, Ti vagytok azok, akiknek érvényre kell juttatnotok
ezeket a jogokat - egyszer s mindenkorra. A sorsuk és a jövőjük a ti kezetekben van."
- Kofi Annan, az Egyesült Nemzetek Szervezetének volt főtitkára

•

„Az igazságtalanság- bárhol történjék is-mindenütt fenyegetést jelent az
igazságosságra nézve"- ifj. Martin Luther King

•
•

•

„A gonosz győzelméhez csak az kell, hogy a jó szándékú emberek ne tegyenek
ellene semmit"- Edmund Burke, ír államférfi
Nem értek egyet a véleményeddel, de utolsó leheletemig harcolni fogok azért, hogy
jogod legyen hangoztatni azt" -Voltaire gondolata, ahogyan azt Evelyn Beatrice Hall
megfogalmazta Voltaire életéről szóló könyvében
„A fajgyűlölet a felnőttek betegsége, és fel kell hagynunk azzal, hogy a gyermekeinket
használjuk a terjesztésére."- Ruby Bridges, polgárjogi aktivista

•
„Az én meghatározásom szerint egy társadalom akkor szabad, ha biztonságos benne
népszerűtlennek lenni"- Adlai E. Stevenson, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete
1960-tól 1965-ig
•
„Az emberi jogokat meg kell valósítani, nem szabad őket idealista álomnak
meghagyni" - L. Ron Hubbard amerikai író és humanitárius
•

„Nem kényszerítheted magad, hogy olyasvalamit érezz, amit nem érzel, de
rászoríthatod magad, hogy érzéseid ellenére helyesen cselekedj." - Pearl S. Buck,
Pulitzer-díjas amerikai írónő

•

„A civilizált emberek természetes állapota nem a félelem." - Aung Szan Szú Kji, az
1991-es év Nobel-békedíjasa, Burma (Mianmar)

•

„Az emberbaráti szeretet nem vallási kérdés, hanem emberi kérdés; ez nem luxus,
hanem a saját békénk és szellemi kiegyensúlyozottságunk lényegi eleme;
létfontosságú az emberi túléléshez" - a dalai láma

•

„Te, saját magad kell, hogy az a változás légy, amit a világban látni szeretnél"Mohandász Karamcsand Gandhi

•

„Megtanultam, hogy a bátorság nem a félelem hiánya, hanem a félelem leküzdése. A
bátor ember nem az, aki nem fél, hanem az, aki legyőzi a félelmét." - Nelson
Mandela, az 1993-as év Nobel-békedíjasa

•

„Ha össze kellene válogatnunk az emberiség legintelligensebb, legötletgazdagabb,
legenergikusabb és érzelmileg legstabilabb harmadát, akkor e csoportban minden
rassz képviseltetve lenne."- Franz Boas antropológus

•

„Bármely állam társadalmi előrehaladása, rendje, biztonsága és nyugalma
szükségszerűen összefügg a többiével" - XXIII. János pápa (Angelo Giuseppe
Roncalli)

•

„A tudatlanság egy olyan ördögi gyom, amit egyetlen demokrácia sem engedhet meg
magának a polgárai között." - William Henry Beveridge, brit közgazdász

•

„Még ha az egyén fel is adhatja saját jogait, nem veheti el azokat a gyermekeiktől; ők
szabad embereknek születtek- szabadságuk az övék, és rajtuk kívül senkinek sincs
joga rendelkezni felette." - Jean Jacques Rousseau, francia filozófus és író

•

„Ne feledd, hogy senki sem tud kisebbrendűségi érzést kelteni benned a
beleegyezésed nélkül" - Eleanor Roosevelt, amerikai diplomata és író, Franklin D.
Roosevelt felesége

•

„A fegyverek önmagukban nem harcolnak. Olyan emberek tüzelnek velük, akik már
elvesztették a reményt"- Dr. Oscar Arias Sánchez, Costa Rica elnöke

UNITED-fogadalom
A UNITED tárgyának megbeszélése után megismertetheti a tanulókkal a Tanuljunk
meg összefogni fogadalmat úgy, hogy először meghatározza nekik a következő
szavakat:
fogadalom: Egy ígéret vagy megállapodás, ami igaz és őszinte szándékot mutat
valami megtételére, vagy valaminek a biztosítására. Példa: A keresztszülők
fogadalmat tettek, hogy új keresztgyermeküket szeretni fogják és megtanítják,
hogyan tegyen különbséget a jó és a rossz között.
United: Az angol ,unite" szóból, melynek jelentése, egyesít, ,összekapcsol,
összefog"';
összefogásra utaló kifejezés, a csapatként való együttműködésre egy cél
megvalósítása érdekében; egyetérteni valamiben, és ennek érdekében
együttműködni. Példa: Egyesített („united") csoportként a diákok több dolog
megvalósítására voltak képesek, mint amire egy személy egyedül lett volna.
Most kérdezze mega diákokat, hogy tetszett-e nekik, ahogyan a UNITED-ben
szereplő fiú kezelte a játszótéren adódott problémát. Kérje meg azokat, akik
egyetértenek a tartalmával, hogy írják alá. Minden tanulóval olvastasson fel egy-egy
részletet a fogadalomból, mielőtt aláírná.
Az aláírt fogadalmakat őrizze meg függessze ki az osztályteremben (kereteztesse be,
illetve tűzze fel őket egy hirdetőtáblára vagy a falra).
Ossza ki a fogadalmat a tanulók között, hogy mindegyiküknek legyen belőle saját
példánya.
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Ezennel fogadom, hogy ÖSSZEFOGOK társaimmal,
és kezelek minden olyan helyzetet,
amelyben valaki ártani akar másoknak.
A UNITED tagjaként:
❖ segíteni fogok az osztálytársaimnak játék közben;
❖ segíteni fogom osztálytársaimat az iskolai feladataikban;
❖ .tisztelettel fogok bánni a társaimmal;
❖ szívesen látom és befogadom az új barátokat;
❖ szívesen látok bárkit a csoportomban;
❖ aki tiszteletet mutat a csoportom többi tagja iránt;
❖ udvarias leszek másokkal;
❖ sosem fogom cserben hagyni a barátaimat;
❖ biztatni fogok másokat arra, hogy jó tetteket hajtsanak
végre;
❖ megtanulom az emberi jogokat, és másoknak is segítek
abban, hogy megtanulják őket;
❖ Ígérem, hogy mindent megteszek azért;

❖ hogy békés úton, mindig betartsam ezeket a szabályokat;
ALÁÍRÁS: ___________________________________________________________
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Mik az emberi jogok?
Óravázlatok

Ezek az óravázlatok megtanítják az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában
szereplő 30 alapvető emberi jogot.
I.foglalkozás: Tanári ismertető
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II. foglalkozás: Tanári ismertető
Emberi jogok: Bevezetés………………………………………………….……………..47
Il. foglalkozás: Óravázlat
Emberi jogok: Bevezetés……………………………………………….………………..49
Mrs. Roosevelt………………………………………………….………….……….53
III. foglalkozás: Tanári ismertető
Az 1. emberi jog.........................................................................................................55
Il. foglalkozás: Óravázlat
Az 1. emberi jog………………………………………………………………………..…..57
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A 2-5. emberi jog…………………………………………………………….…………..65
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X. foglalkozás: Tanári ismertető
Emberi jogi bemutató…………………………………………………………………....114

40

MIK AZ EMBERI JOGOK?
X. foglalkozás: Óravázlat
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A foglalkozásokról
A foglalkozások hozzávetőlegesen 50-60 percesek, de mindegyiküket ki lehet
terjeszteni akár több napra is, hogy több megbeszélést és nagyobb tanulói részvételt
tegyünk lehetővé. Egymás után megtartva 2,5 hét alatt le lehet adni őket, a legtöbb
tanár azonban egy hónapot fordít rájuk.
Javasoljuk, hogy a megadott sorrendben végezze el a foglalkozásokat és azok
lépéseit. Álljon ellen a kísértésnek, hogy már most levetítse az összes audiovizuális
anyagot. Tegye lehetővé a tanulók számára, hogy minden egyes jogról saját
véleményt alkossanak, és megfogalmazzák, hogy számukra mit jelentenek, majd
játssza le nekik az éppen áttekintett jogról szóló 30-60 másodperces kisfilmet (ezek
megtalálhatók a mellékelt DVD-n,30 jog-30 kisfilm" címmel). Akár szorosan be kell
tartania a foglalkozás ütemezését az idő rövidsége miatt, akár lehetősége van több
órán keresztül folytatni egy-egy foglalkozást, hogy ezzel maradéktalanul kielégítse a
tanulók érdeklődését, az a fontos, hogy megértesse velük az üzenetet. A rövidfilmek
minden egyes emberi jog fontosságát nyomatékosítják majd.

A segédanyagokról
Ezekhez a foglalkozásokhoz szükség lesz a Mik az emberi jogok? füzetre, amelyből
valószínűleg már kapott egy csomaggal a tanulói számára osztálytermi használatra.
A csomag részeként a plakátokat is a rendelkezésére bocsátjuk.
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Az emberi jogok története
I. foglalkozás: Tanári ismertető
Cél:
Az „emberi jogok" meghatározása, és annak tisztázása, hogy ezek ma mit jelentenek
számunkra. A téma általános bemutatása és az érdeklődés felkeltése.

Segédanyagok:
- Az emberi jogok története film
- Mik az emberi jogok? füzet
- Papír és toll, amit a téma megvitatása során lehet használni

Időtartam:
1. Figyelemfelkeltés

5 perc

2. Filmvetítés

10 perc

3. A téma megvitatása

15 perc

4. Csoporttevékenység

15 perc

Teljes időtartam:

45 perc

Tanári felkészülés:
-

Készítsen elő egy DVD-lejátszót.

-

Nézze meg Az emberi jogok története című filmet.

-

Legyen kéznél papír és toll a tanulók számára, ha a téma megvitatása alatt
inkább írásban szeretnének válaszolni.
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Tanácsok:
-

A téma megvitatása során a tanulók felírhatják a válaszaikat egy lapra, vagy
jelentkezhetnek és elmondhatják az osztálynak, hogy ők hogyan válaszolnák meg
a kérdést.

-

A beszélgetés elindításának elősegítése céljából az óravázlatban megadtunk
néhány vitaindító kérdést, de természetesen Ön is kitalálhat ilyen kérdéseket.

-

Ha van rendelkezésre álló videokamera, a foglalkozást fel is lehet venni.
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Az emberi jogok története
I. foglalkozás: óravázlat
Javasoljuk, hogy az óravázlat különböző részeit a következő sorrendben vezesse le:

Figyelemfelkeltés (5 perc):
Kezdje az órát azzal, hogy megkérdezi a tanulóktól: „Mik az emberi jogok?" Hagyja,
hogy több tanuló is válaszoljon, és köszönje meg nekik a válaszaikat. Mivel sokan
bizonytalanok lesznek a válasszal kapcsolatban, mondja el nekik, hogy ez a kérdés sok
emberben felmerül, ezért készült egy film, amely megválaszolja a kérdést, és bemutatja ezt a
nagyon fontos témát.

Filmvetítés (10 perc):
Játssza le a Mik az emberi jogok? című filmet.

A téma megvitatása (15 perc):
1. A film megtekintése után beszélje meg az osztállyal a látottakat.
Először kérdezze meg, hogy most hogyan válaszolnák meg azt a kérdést, hogy
„Mik az emberi jogok?" A tanulók jelentkezhetnek a válaszadáshoz, illetve
leírhatják a válaszaikat papírlapokra, amiket aztán előre adnak.
2. Ossza ki a Mik az emberi jogok? füzeteket a tanulóinak.
3. Tisztázzák le az emberi jogok meghatározását a füzetből:
„Minden embernek vannak bizonyos jogai - egyszerűen annál az oknál fogva,
hogy emberi lény. »Jogoknak« nevezzük őket, mert ezek olyan dolgokra utalnak,
ami lehetsz, amit tehetsz, vagy amit birtokolhatsz. Ezek a jogok a mi védelmünkre
szolgálnak olyan emberek ellen, akik bántani akarnak, vagy kárt akarnak okozni
nekünk. Abban is segítenek, hogy összeférjünk egymással, és békében éljünk"

45

TANÁRI KÉZIKÖNYV FIATALOK Az EMBERI JOGOKÉRT

A tanulói szókincséhez mérten határozzon meg nekik minden szokatlanabb szót az ebben a
kézikönyvben található szójegyzék használatával.
4. Ezután beszélje meg velük a DVD azon részeit, amelyek felkeltették a figyelmüket.
Néha egy érdekes beszélgetés egy ilyen egyszerű kérdéssel kezdődik: „Mi a véleményetek
arról, hogy...?" Tegye fel ezt a kérdést az imént látott DVD-vel kapcsolatban, és kérje ki több
tanuló véleményét is.
5. Egyéb feltehető kérdések:
- „Mi történhet akkor, ha az emberi jogokat figyelmen kívül hagyják?"
- „Láttatok már (nem a tévében, hanem az életben) emberijog-sértést (bántó,
kegyetlen vagy tisztességtelen bánásmódot)?”
- „Tanulhatunk valamit a történelemből, ami segíthet jobban megbecsülni
az emberi jogainkat? Mit?”
- „Mit tanulhatunk azoktól a férfiaktól és nőktől, akik az emberi jogokért
dolgoztak?”
- „Mi történne akkor, ha mindenki ismerné az emberi jogait?”

Csoporttevékenység (15 perc):
1. Állítsa fel, és állítsa párba a tanulókat. Az egyik tanuló interjút fog készíteni a
másikkal. Az interjút készítő tanuló jegyzetel, miközben úgy tesz, mintha mikrofon
lenne nála, és a DVD-ben látottakhoz hasonlóan felteszi a kérdést: „Mik az emberi
jogok?" Hagyja, hogy az interjúkészítők több más tanulót is megkérdezzenek, majd
cseréltessen velük szerepet, és az eddigi interjúkészítők legyenek a megkérdezettek.
2. Ezután tartson rövid megbeszélést a tanulókkal, és mondassa el velük, hogy mi
történt.

Szorgalmi feladat:
„A tanítási idő után kérdezzetek meg legalább 3 fiatalt és legalább 3 felnőttet
arról, hogy mik az emberi jogok. Írjátok le, mi történt"
Ha jónak látja, valamilyen jutalommal, kiváltsággal, matricával, bármilyen
számukra értékes aprósággal elismerheti azokat a diákokat, akik meg is
teszik ezt.

Vége
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Emberi jogok: Bevezetés
II. foglalkozás: Tanári ismertető
Cél:
Jobban megismertetni a tanulókkal az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és
ráébreszteni őket arra, hogy a fiatalok - így ők maguk is - képesek változást előidézni
emberi jogok területén.

Segédanyagok:
- Mik az emberi jogok? füzet

Kiosztandó anyagok:
- „Mrs. Roosevelt így nyilatkozott az emberi jogokról"

Időtartam:
1. Figyelemfelkeltés

5 perc

2. A kulcsszavak meghatározása

10 perc

3. Felolvasás (A Mik az emberi jogok? füzetből)

10 perc

4. A téma megvitatása

10 perc

5. Felolvasás (Eleanor Roosevelt életéről)

5 perc

6. Magyarázat és szemléltetés

5 perc

Teljes időtartam:

45 perc

47

TANÁRI KÉZIKÖNYV FIATALOK Az EMBERI JOGOKÉRT

Tanári felkészülés:
•

Sokszorosítsa a közvetlenül az óravázlat után található „Mrs. Roosevelt így
nyilatkozott az emberi jogokról című kiosztandó anyagot, amely a 47. oldalon
található szorgalmi feladathoz használható, illetve a foglalkozás kiegészítő
anyagaként
is odaadható a tanulóknak.

•
Találjon egy képet az ENSZ épületéről (egy lexikonban vagy az interneten), hogy a
foglalkozás során meg tudja mutatni a tanulóknak.

Tanácsok:
1

Egy közeli könyvtárban vagy az interneten keressen könnyen érthető forrásműveket
Eleanor Rooseveltrő1 és az Egyesült Nemzetek Szervezetéről. A könyveket vagy a
kinyomtatott anyagokat állítsa ki az osztályteremben. A képeskönyvek mutatnak a
legjobban, és ezek ösztönzik a leginkább további kutatásra a diákokat.
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Emberi jogok: Bevezetés
II. foglalkozás: Óravázlat
Javasoljuk, hogy az óravázlat különböző részeit a következő sorrendben vezesse le:

Figyelemfelkeltés (5 perc):
Olvassa fel a következő történetet, amely egy tizenéves emberi jogi aktivistáról szól,
és jól példázza, hogy mit tud elérni akár egyetlen fiatal is. Feltétlenül határozza meg
nekik az első mondatban szereplő aktivista szót, valamint minden egyéb ismeretlen
kifejezést. Mielőtt belefogna a történetbe, egy földgömbön vagy térképen mutassa meg a
tanulóknak Tibetet és Kínát. Mondja el, hogy ezekről az országokról lesz szó. Használja
fel ezt a történetet arra, hogy felkeltse a diákok érdeklődését, és bevonja őket az óra
menetébe.
Egy tizenéves az emberi jogokat hirdeti: Claire egy tizenéves emberi jogi aktivista
(az aktivista egy olyan személy, aki támogat valamit, vagy kiáll valami mellett), és a
Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetének munkájában vesz részt.
Felszólalt már fontos találkozókon is, amelyeken felnőttek vizsgáltak emberi jogi
kérdéseket.
Egy alkalommal néhány barátjával együtt öt napig biciklizett, sok-sok kilométert megtéve
a lakóhelyükön, Los Angeles városában. Útjuk során iskolásokkal, helyi vezetőkkel és
újságok tudósítóival találkoztak. Claire és barátai felvilágosították a gyerekeket az emberi
jogokról, és arra kérték őket és másokat, hogy írjanak alá egy fogadalmat, amely szerint
támogatják az emberi jogokat.
Claire sok osztály tanulóihoz beszélt; elmondta nekik, hogy mik az emberi jogok, és arra
biztatta őket, hogy ismerjék meg a saját emberi jogaikat.
Claire még New Yorkba is ellátogatott az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez (az Egyesült
Nemzetek Szervezete olyan országokból áll, amelyek elkötelezték magukat aziránt,
hogy együtt fognak dolgozni a békéért és az emberi jogokért mindenki számára), hogy
fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt beszéljen a világ emberi jogi problémáinak oktatási
eszközökkel való megoldásáról.
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Ezeken a projekteken a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezetének más ifjú
tagjaival dolgozik együtt.
Claire hat éves korában hallott először az emberi jogokról. A szülei elvitték moziba,
ahol megnézték a Hét év Tibetben című filmet. Ez a film Tibet vallási vezetőjéről, a dalai
lámáról szólt, akinek a szomszédos Kínával vívott háború miatt el kellett hagynia otthonát
és országát. Claire megkérte a szüleit, hogy olvassanak neki könyveket róla, aztán írt egy
levelet a dalai lámának, amelyben megkérdezte, hogy mit tehetne annak érdekében, hogy
segítsen neki visszatérni Tibetbe. A dalai láma válaszolt, és azt tanácsolta, hogy írjon
leveleket bizonyos vezetőknek és csoportoknak. Claire így is tett, és nagyon boldog volt,
hogy segíthetett neki. Azóta is emberi jogi aktivistaként tevékenykedik.
Az emberi jogokkal kapcsolatos munkája mellett Claire mint bármely más gyerek iskolába jár, hobbikat űz, sportol, szórakozni jár a barátaival, zongorázik, és házimunkát
végez otthon. Claire-ben az a figyelemre méltó, hogy az emberi jogok nagyon fontosak
a számára. Ez egy olyan téma, amivel majdnem minden nap foglalkozik, és amiért tesz is.
Másnak tűnik Claire hozzád képest? Nos, mindannyian különbözünk egymástól, és
éppen ettől olyan érdekes dolog megismerni egymást. De sok mindenben hasonlítunk
is egymásra. Valójában mindannyian képesek vagytok arra, hogy segítsetek az emberi
jogokkal kapcsolatban, éppen úgy, ahogy azt Claire is teszi.
Vége

Kulcsszavak (10 perc):
Határozza meg az alábbi kulcsszavakat. Minden szóval írasson a tanulókkal 1-3 olyan
mondatot, amely bemutatja a szó jelentését és helyes használatát.
jog: Annak lehetősége, illetve a szabadság arra, hogy valamik legyünk, valamit
megtegyünk, vagy valamit birtokoljunk. Példa: A jogait törvény védi.
emberi: Egy személlyel vagy személyekkel kapcsolatos. Példa: Az emberi faj fennmaradása
érdekében oktatunk másokat.
Nyilatkozat: Valami bejelentésének vagy ismertté tételének cselekedete; egy
dokumentum, ami azt mutatja, hogy akik aláírták, egyetértenek bizonyos eszmékben.
Példa: Tegnap aláírta a Nyilatkozatot.
egyetemes: Mindenkihez tartozó, mindenkiért létező, vagy amiben mindenki osztozik.
Példa: Az étel iránti igény egyetemes.
összehangolt: Két vagy több, közös céllal rendelkező vagy együtt dolgozó ember által
megtervezett vagy elvégzett (pl. munka, feladat). Példa: A csapat az összes csapattag
összehangolt erőfeszítésével nyert.
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EMBERI JOGOK: BEVEZETÉS
Felolvasás (10 perc):
„Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának rövid történelme "A Mik az emberi jogok?”
füzetben való haladás során feltétlenül határozza meg az összes olyan szó jelentését a
tanulók számára, amelyet esetleg nem értenek.

Vitakérdések (10 perc:
Mit gondoltok, az emberi jogaink megfelelő ismerete hozzásegít bennünket ahhoz, hogy
jól kijöjjünk egymással és békében éljünk? Hogyan? Tudtok példákat mondani erre?
Mennyiben érintenek téged az emberi jogok?
A fiatalok beszélhetnek-e a felnőtteknek az emberi jogokról?

Felolvasás (5 perc):
Eleanor Roosevelt: Eleanor Roosevelt (1884-1962) volt a felesége Franklin Delano
Rooseveltnek, aki az Egyesült Államok elnöke volt a II. világháború alatt (a II. világháború
1939 szeptemberében kezdődött, és hat évvel később, 1945 augusztusában fejeződött be).
Roosevelt elnök röviddel a háború vége előtt halt meg. Férje elnöksége alatt Roosevelt
nagyon keményen dolgozott azon, hogy az emberek - különösen a fiatalok - életét jobbá
tegye, és munkáját férje halála után is folytatta. A háború vége után Mrs. Rooseveltet
felkérték, hogy az Egyesült Államok küldötteként csatlakozzon az éppen akkor létrehozott
Egyesült Nemzetek Szervezetéhez (küldött: olyan személy, aki egy fontos találkozón a saját
csoportját képviseli). Mrs. Roosevelt tett a legtöbbet az Egyesült Nemzetek Szervezete által
később kiadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatáért.

Magyarázat és szemléltetés (5 perc):
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének épülete New Yorkban található (mutassa meg a
térképen).
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének célja, hogy kommunikációval és tárgyalásokkal a
világ országai közötti békéért, illetve az emberi jogok alkalmazásán keresztül az emberi
állapotok javításán dolgozzon.
Mutasson egy képet az Egyesült Nemzetek Szervezetéről (egy lexikonból vagy az
internetről).
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Szorgalmi feladat:
Ossza ki a tanulóknak a „Mrs. Roosevelt így nyilatkozott az emberi jogokról" című
segédanyagot. Kérje meg a diákokat, hogy olvassák el és tanulják meg fejből az idézet
következő részletét: „Végül is hol kezdődnek az egyetemes emberi jogok? A közvetlen
környezetünkben, az otthonunkhoz közel - olyan közeli és olyan jelentéktelen helyeken,
amelyek nincsenek rajta egyetlen világtérképen sem" Ez egy visszatérő téma lesz az
óravázlatokban. Kérje meg őket, hogy a következő foglalkozáson mondják majd fel ezt
a szó szerint megtanult részt - és amikor megteszik, valamilyen jutalommal, matricával,
bármilyen számukra értékes aprósággal elismerheti azokat, akik megcsinálják

Vége
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MRS.ROOSEVELT

Mrs. Roosevelt
Így nyilatkozott az emberi jogokról

„Végül is hol kezdődnek az egyetemes emberi jogok? A közvetlen környezetünkben, az
otthonunkhoz közel - olyan közeli és olyan jelentéktelen helyeken, amelyek nincsenek
rajta egyetlen világtérképen sem. Am az egyes ember számára ezek a helyek jelentik a
világot - a környék, ahol él; az iskola vagy egyetem, ahová jár; a gyár, gazdaság vagy
iroda, ahol dolgozik. Ilyen helyeken igényel minden férfi, nő és gyermek egyenlő jogokat,
egyenlő lehetőségeket, egyenlő bánásmódot - diszkrimináció nélkül. Ha e jogoknak ezeken
a helyeken nincs jelentőségük, akkor máshol sem igazán fontosak. Ha az állampolgárok
nem tesznek összehangolt lépéseket annak érdekében, hogy ezeknek a jogoknak érvényt
szerezzenek a közvetlen környezetükben, akkor teljesen hiábavaló előrehaladást várnunk
a nagyvilágban."

Kulcsszavak:
cikk: Egy dokumentumnak egy gondolati egységet magában foglaló része, szakasza.
Példa: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 30 cikket tartalmaz.

MRS.ROOSEVELT
állampolgár: Egy személy, akinek joga van az adott országban lakni azért, mert ott
született, vagy mert teljes joggal befogadták abba az országba. Példa: Magyarország
állampolgára vagyok.
összehangolt: Két vagy több, közös céllal rendelkező vagy együtt dolgozó ember vagy
csoport által megtervezett vagy elvégzett (pl. munka, feladat). Példa: A csapat az összes
csapattag összehangolt erőfeszítésének köszönhetően nyert.
méltóság: Az ember saját fontosságának, jelentőségének, értékének felemelő tudata.
Példa: Édesanyjuk megőrizte méltóságát, függetlenül attól, hogy szegények voltak.
diszkrimináció: Megkülönböztetés; igazságtalan különbségtétel azzal kapcsolatban,
hogy valakivel hogyan bánnak; az egyenlő jogok megtagadása az emberek egy bizonyos
csoportjától. Példa: Az a cég diszkrimináció nélkül alkalmaz mindenkit; az alkalmazás
a képesség alapján történik.
egyenlő: Valamivel vagy valakivel teljesen megegyező értékkel, jogokkal vagy
lehetőségekkel rendelkező. Példa: Mindkét lány egyenlő eséllyel jelentkezhet a
teniszversenyre.
hiábavaló: Céltalan, értelmetlen; sikertelen, a szándékában álló dolgot el nem érő.
Példa: Teljesen hiábavalóan kereste a cipőjét.
jog: Emberi minőségünkből, társadalmi helyzetünkből származó szabadság valamire.
Példa: A férfi a jogai tiszteletben tartását kérte, amikor hazugságok jelentek meg róla az
újságban.
lehetőség: Egy jó esély; egy szituáció, ami valamilyen óhaj vagy cél elérését segíti. Példa:
A fiúnak lehetősége adódott, hogy megtanuljon focizni.
igényel: Jog alapján kér, követel vagy elvár valamit. Példa: A tűzoltó új egyenruhát
igényelt a raktárból.

Szorgalmi feladat:
Tanuld meg fejből a fenti idézet első két mondatát: „Végül is hol kezdődnek az egyetemes
emberi jogok? A közvetlen környezetünkben, az otthonunkhoz közel - olyan közeli és
olyan jelentéktelen helyeken, amelyek nincsenek rajta egyetlen világtérképen sem.” Addig
ismételd ezeket a mondatokat egy másik tanulónak, amíg tökéletesen nem tudod őket.

Az 1. emberi jog: Bevezetés
III. foglalkozás: Tanári ismertető

Cél:
Segíteni a diákoknak megérteni, mit jelent az, hogy „Mindannyian szabadnak és
egyenlőnek születtünk”, valamint tiszteletben tartani a különbözőségeket.

Segédanyagok:
- Mik az emberi jogok? füzet
- UNITED (DVD)
- „30 jog - 30 kisfilm” társadalmi célú hirdetések (DVD)

Kiosztandó anyagok:
- „….szabadok és egyenlők.." tanulói kérdőív

Időtartam:
1. Figyelemfelkeltés

5 perc

2. A kulcsszavak meghatározása

5 perc

3. Felolvasás (Az 1. emberi jog)

2 perc

4. A téma megvitatása

13 perc

5. Demonstráció

5 perc

6. Csoporttevékenység

10 perc

7. Vetítse le az első társadalmi célú hirdetést
a „30 jog- 30 kisfilm" című DVD-ről.

2 perc

Teljes időtartam:

42 perc
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Tanári felkészülés:
•

Olvassa el az 1. emberi jogot a Mik az emberi jogok? füzetben, valamint az 1. cikk
teljes változatát a füzet végén. Amikor a teljes változatot olvassa, használjon egy
jó szótárt azoknak a szavaknak a tisztázására, amelyeknek a jelentésében
bizonytalan.

•

Másolja át a jelvénymintákat három különböző színű kartonra úgy, hogy minden
jelvényből több különböző színű legyen. Ha nem áll rendelkezésére kartonpapír,
akkor használhat más típusú papírt is. Vágja ki a jelvényeket. Készítsen tízzel
többet, mint ahány diákja lesz a foglalkozáson, mivel szükség lesz néhány
további darabra.

•

Sokszorosítsa a közvetlenül az óravázlat után található kiosztandó anyagot.

•

Készítsen elő egy DVD-lejátszót vagy egy DVD lejátszására alkalmas
számítógépet.

Tanácsok:
•

Amikor egy újabb emberi jog felolvasásához érkeznek, akkor olvastassa fel azt egy
tanulóval. Minden alkalommal válasszon másik tanulót.

•

Minden téma megvitatása előtt állítsanak fel néhány szabályt. Az idő betartása
érdekében közölje a diákokkal, hogy feltesz majd nekik néhány kérdést, de csak
két-három embert fog felszólítani. Szerezze meg a beleegyezésüket erre
vonatkozóan. Ha az elején lefektetik a beszélgetés szabályait, majd követik őket,
nagyobb együttműködésre számíthat a tanulók részéről, amikor tovább akar majd
lépni a foglalkozás következő részére, és így gördülékenyebben vezetheti le az órát.

•

A foglalkozás Demonstráció és Csoporttevékenység részeihez használandó
jelvények legyenek jól megkülönböztethetőek, hogy az anyagot ezzel is világosabbá
tegyék a tanulók számára.

•

Amennyiben nincs lehetősége a jelvények minta utáni elkészítésére, akkor könnyen
helyettesítheti azokat más dolgokkal: kérje a diákok segítségét, és hajtogattasson
velük papírból vagy más anyagból háromféle jelvényt. Ha ez nem megoldható,
nevezze meg és csoportosítsa a diákokat a ruhájuk valamilyen jellemzője alapján
(pl. „a rövid ujjú inget viselők"), valamilyen szimbólum vagy valamilyen hasonlóság
alapján. Egyszerűen rendezze úgy a dolgot, hogy a tanulókat valamilyen hasonlóság
valamilyen megkülönböztető jel alapján csoportokra lehessen osztani.
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Az 1. emberi jog: Bevezetés
I. foglalkozás: Óravázlat
Javasoljuk, hogy az óravázlat különböző részeit a következő sorrendben vezesse le:

Figyelemfelkeltés (5 perc):
1. Készítse elő a különféle színű geometriai formákat. (Lásd a mellékelt mintát és az
elkészítési útmutatót.) Ezek lesznek a „jelvények".
2. Ossza szét őket a tanulók között, ügyelve rá, hogy a különböző színű és alakú
jelvények megoszlása egyenletes legyen közöttük.
3. Kérje meg a diákokat, hogy gyorsan rajzoljanak vagy írjanak valamit a saját
jelvényükre.
(Figyeljen oda, hogy milyen gyorsan haladnak vele - csak 2 percük van erre.) Mondja
meg nekik, hogy ne mutassák meg a társaiknak addig, amíg mindenki el nem készül.
Ezzel ösztönözze őket arra, hogy egyénibbé tegyék a saját kitűzőjüket, ami
hatásosabbá teszi a foglalkozást.
4. Használjanak gemkapcsokat vagy ragasztószalagot ahhoz, hogy a jelvényeiket jól
láthatóan rögzítsék a ruhájukon.
5. Fontos: Tegye az egészet játékossá és rejtélyessé. Ne válaszoljon egyetlen kérdésre
sem arra vonatkozóan, hogy miért teszik ezt, csak annyit mondjon, hogy hamarosan
megtudják.

Kulcsszavak (5 perc):
szabad: Azt teheti, úgy viselkedhet vagy gondolkodhat, ahogyan akar; olyan személy,
aki nincs valaki más nemkívánatos kontrollja alatt. Példa: Szabadok vagyunk, amikor
megválaszthatjuk a munkánkat, a tanulmányainkat, hogy milyen a külső megjelenésünk,
illetve azt, hogy melyik vallásban hiszünk, vagy éppen nem hiszünk

egyenlő: Valamivel vagy valakivel teljesen megegyező értékkel, jogokkal vagy
lehetőségekkel rendelkező. Példa: Az emberek egyenlő eséllyel jelentkeztek a munkára.
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Felolvasás (2 perc):
Olvassa fel a diákoknak hangosan a Mik az emberi jogok? füzetből az „1. Mindannyian
szabadnak és egyenlőnek születtünk” című részt.

Vitakérdések (13 perc):
1. Mindnyájan egyéni és csodálatos tulajdonságokkal rendelkezünk (a tulajdonságok
azok a jellemzők, amik valamit azzá tesznek, ami, és amelyek segítenek azt más
dolgoktól megkülönböztetni). Ki rendelkezik olyan szokatlan tulajdonsággal,
amiért csodálják?
2. A különböző területeken mindannyian különféle képességekkel rendelkezünk.
Kérje mega diákokat, hogy nevezzenek meg két embert az osztálytermen kívül, és
állapítsák meg egy-egy képességüket. (Ne hagyja, hogy valamilyen fogyatékosságot
nevezzenek meg - tartsa meg a pozitív hangvételt.)
3. Mindenki pontosan egyforma? (Szerezze meg az egyetértésüket, hogy senki sem
teljesen olyan, minta másik.)
4. Mit jelent az „egyenlő” szó? (Vegye át velük a szó általános jelentését is: valamely
szempontból valamivel teljesen megegyező; egy másikkal azonos értékű.) Mindenki
egészen egyenlő? (Egyezzenek meg abban, hogy senki sem teljesen egyenlő.)
5. Mi a különbség az „egyenlőnek lenni" és az „egyenlő jogokkal rendelkezni"
kifejezések között?

Demonstráció (5 perc):
1. Röviden vegyék át ismét a „szabad" szót.
2
3

A minta alapján elkészített geometrikus jelvények közül mutasson fel mindb61
egyet; a szín nem számít.
Hívjon ki maga mellé egy diákot

4

Kérje meg, hogy válasszon egy alakzatot. Mondja meg neki, hogy az ő döntése.
hogy melyiket választja. Kérdezze meg, hogy teljesen biztos-e a választásában.

5

Kérdezze meg a többieket: „Ártott valakinek (a tanuló), okozott valamilyen rossz
érzést, megszegett bármilyen megállapodást, vagy tett olyat, amit nem szeretne,
ha vele megtenne valaki?" (A válasznak NEM-nek kellene lennie)

6

Kérdezze meg még az osztálytól: „(A tanuló) saját maga hozta meg a döntését?”
(A válasznak IGEN-nek kellene lennie.)
7

Kérdezze meg őket: „(A tanuló) szabad?" (A válasznak IGEN-nek kellene lennie.)

Az 1. emberi jog
1. Ismételje meg a 2-7.lépést még kétszer, más és más tanulókkal, hogy
kihangsúlyozza a lényeget. Végezze ezt élénken, és fektessen hangsúlyt az 5-ös, 6os és 7-es pontokra.

Csoporttevékenység (10 perc):
1. Kérje meg a háromszöggel rendelkező diákokat, hogy gyűljenek egy csoportba a
terem egyik részében, elkülönülve a többiektől1. Kérje meg a körrel
rendelkezőket, hogy tegyék ugyanezt. Kérje meg ugyanerre a négyszöggel
rendelkezőket is.
2. Kérje meg a diákokat, hogy válasszanak egy párt a saját csoportjukból, és
mondjanak neki három olyan dolgot a jelvényéről (ami az övével azonos alakú
és lehetőség szerint azonos színű), amiben az eltér az övéktől. Más szóval: X
diák mond három dolgot Y diák jelvényéről, amiben az különbözik a sajátjától,
majd Y diák mond három dolgot X diák jelvényéről, amiben az más. Példa: X diák
azt mondja: „A te jelvényed kerekebb, mint az enyém. A tiéden tollal van a rajz,
az enyémen meg ceruzával. A tiéden egy kacsa van.” Ezután Y diák mondja el a
különbségeket X diák kitűzőjén.
3. Tegye fel a kérdést: „Mindnyájan egyformák vagytok?" (A válasznak NEM-nek
kellene lennie.)
4. Most közölje velük, hogy minden háromszög alakú jelvényt viselő tanuló leülhet
a helyére, a többiek azonban nem; a kört viselő diákoknak pedig együtt kell
maradniuk, és a falhoz kell állniuk, arccal a fal felé.
5. Tegye fel a kérdést, mialatt a tanulók a fenti pozíciókban vannak: „Mindannyian
azonos jogokkal rendelkeztek most?" (A válasznak NEM-nek kellene lennie.)
6. Most közölje velük, hogy a jelvénye alakjától függetlenül mindenki eldöntheti,
hogy leül, vagy mindaddig, amíg jól viselkedik - szabadon járkál a teremben.
7. Adjon nekik egy percet, majd hívja fel magára a figyelmüket, és kérdezze meg:
Most háromszögekként, körökként és négyzetekként mindannyian azonos
jogokkal rendelkeztek?" (A válasznak IGEN-nek kellene lennie.)
8. Fejezze be a gyakorlatot, és ültesse le őket.

Filmvetítés (2 perc):
Az óra befejezéseképpen játssza le az 1. emberi jog videóját a mellékelt DVD-n
található „30 jog 30 kisfilm" sorozatból. Ne játsszon le többet közülük. A többit maid
a foglalkozások előrehaladtával, a megfelelő alkalommal játssza le nekik.
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Szorgalmi fogalmazás:
Vesse fel a tanulóknak a következő helyzetképet: „Képzeljetek el egy olyan világot, ahol
senki sem tisztelné mások jogait, és az emberek nem lennének udvariasak egymással.
Szabadok lennétek egy ilyen világban?" Kérje meg a diákokat, hogy írjanak egy három
vagy több bekezdésből álló fogalmazást arról, hogy miért kell törődnünk másokkal,
és tisztelettel viseltetnünk egymás iránt, ha azt akarjuk, hogy mi magunk is szabadok
és egyenlők maradjunk. Mi történik a saját jogainkkal és a szabadságunkkal, ha nem
tisztelünk másokat, még ha idegenek is? Kérje meg őket, hogy a fogalmazásukban írjanak
egy példát arra, hogy ők miként segíthetnének valakinek, akit ismernek, vagy akivel
találkozhatnak, abban, hogy egyenlő jogokkal élhessen. (Például hagyhatnak valakit
beszélni az ötleteiről anélkül, hogy kritizálnák a személyt, vagy segíthetnek egy fiatalabb
gyereknek, hogy megfelelő adagot kaphasson az ételből.)

Szorgalmi feladat:
Használja fel a mellékelt „...szabadok és egyenlők…" tanulói kérdőívet. Kérje meg a
diákokat, hogy tanítás után tegyék fel a következő kérdéseket három embernek (nem
az osztálytársaiknak; ha kell, használjanak magázó formát):
„Milyen joggal rendelkezel ma, ami a szüleidnek nem volt meg, amikor fiatalok
voltak?”
„Mit kell tenned azért, hogy fenntartsd ezt a jogot?”
„Szerinted milyen jogod van, amit mások nem tartanak tiszteletben?"
Ha jónak látja, valamilyen jutalommal, kiváltsággal, matricával, bármilyen számukra
értékes aprósággal elismerheti azokat a diákokat, akik meg is teszik ezt.
Vége
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Jelvényminták:
Másolja át ezeket a mintákat három különböző színű kartonlapra, majd vágja ki a jelvényeket
(erre tanulókat is megkérhet).
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„…Szabadok és egyenlők…”

Tanulói kérdőív
Név___________________________________________ Dátum:_____________________
Foglalkozáson kívüli feladat: Tedd fel három embernek (nem az osztálytársaidnak) a
következő kérdéseket (ha kell, használj magázó formát).
1. Milyen joggal rendelkezel ma, ami a szüleidnek nem volt meg, amikor fiatalok
voltak?
Az 1. megkérdezett: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
A 2. megkérdezett: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
A 3. megkérdezett:
_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

„…SZABADOK ÉS EGYENLŐK…” TANULÓI KÉRDŐÍV
2. Mit kell tenned azért, hogy fenntartsd ezt a jogot?
Az 1. megkérdezett: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
A 2. megkérdezett:_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
A 3. megkérdezett: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.

Szerinted milyen jogod van, amit mások nem tartanak tiszteletben?
Az 1. megkérdezett: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
A 2. megkérdezett: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
A 3. megkérdezett:_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

A 2-5. emberi jog
IV. foglalkozás: Tanári ismertető
Cél:
Segíteni a diákoknak megtanulni az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 2-5.
pontjait, valamint azt, hogy a megértés hogyan vezethet megoldásra. (A tanulók az
1. ponton is tovább fognak dolgozni.)

Segédanyagok:
•

Mik az emberi jogok? füzet
30 jog-30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések (DVD)

Kiosztandó anyagok:
•

Te vagy a problémamegoldó

ldőtartam:
1. Figyelemfelkeltés

5 perc

2. A kulcsszavak meghatározása

10 perc

3. Felolvasás (A 2-5. emberi jog)

5 perc

4. Filmvetítés (,30 jog - 30 kisfilm)

5 perc

5. A téma megvitatása

5 perc

6. Csoporttevékenység

15 perc

7. John Howard Griffin története

5 perc

Teljes időtartam:

50 perc
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Tanári felkészülés:
❖ Olvassa el a 2-5. emberi jogokat a Mik az emberi jogok? füzetben, valamint a teljes
változatot a füzet végén. Amikor a teljes változatot olvassa, használjon egy jó szótárt
azoknak a szavaknak a tisztázására, amelyeknek a jelentésében bizonytalan.
❖ Soroljon fel néhány lehetőséget arra, hogy ezek a jogok miként kapcsolódhatnak a
diákok életéhez, hogy felkészült legyen a beszélgetés valós példákra (mint például a
játszótéren, az iskolában vagy a világban történő eseményekre) irányítására.
❖ Sokszorosítsa a közvetlenül az óravázlat után található kiosztandó anyagot.

❖

Készítsen elő egy DVD-lejátszót, vagy egy DVD lejátszására alkalmas
számítógépet.

Tanácsok:
❖ A faji megkülönböztetésen kívül számos más változata is van a diszkriminációnak
(ilyen a nemi alapon történő, a mozgáskorlátozottakat érintő, a vallási, illetve az
öltözködéssel, korral vagy anyagi helyzettel stb. kapcsolatos megkülönböztetés).
❖ Amikor a diákok a téma megvitatása után saját megoldásokkal állnak elő, tartózkodjon
a hibáik kijavításától vagy azok kiemelésétől, amennyiben valóban megpróbáltak
értékes ötleteket bemutatni. Ez az ő személyes hozzájárulásuk. Gratuláljon nekik vagy
egyszerűen köszönje meg a munkájukat. Ez egy olyan gyakorlat, ami már akkor is
oktatási értéket hordoz magában és hasznos a tanulók számára, ha csupán
megpróbálkoznak vele.
❖ Míg a kínzás sok tanuló számára távoli problémának tűnhet, a gyakran
emberkereskedelemként emlegetett modern kori rabszolgaság nem. A modern
emberkereskedelem jobb megértése érdekében tekintse át a jelen kézikönyv 6. oldalán
található, „Példák az emberi jogok megsértésére" című részt. Ezt úgy hozhatja közelebb
a diákok életéhez, ha elmagyarázza nekik, hogy vannak bizonyos cégek, amelyekről
bebizonyosodott, hogy rabszolgamunkát alkalmaznak az áruik olcsóbb előá1lítása
érdekében. Amikor ezektől a cégektől vásárolunk, a rabszolga-kereskedelmet
támogatjuk. Ezek a tények megtalálhatók az interneten. Segíthet a diákoknak megérteni
a modern kori rabszolgaságot úgy, ha rámutat, hogy a hajléktalan vagy otthonról
elszökött gyerekek különösen ki vannak téve annak, hogy elcsalják őket rabszolgának. A
diákok talán láttak vagy ismernek olyan fiatalokat, akik elszöktek otthonról úgy, hogy nem
volt hova menniük.
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❖ A „Te vagy a problémamegoldó" tevékenység bizonyos mértékű felelősségvállalást
követel meg a tanulóitól. Amennyiben az osztálylétszám vagy a tanulók szintje nem
engedi meg, hogy kisebb csoportokat alkossanak az önálló munkavégzés céljából, akkor
az egész osztállyal vegye át a különböző példákat. Hagyja, hogy az osztály válasszon
egy példát, majd rendezzenek ötletbörzét anélkül, hogy kisebb csoportokra oszlanának.
Engedje meg, hogy a tanulók vezessék az ötletelést, miközben háttérszereplőként felírja
a táblára az ötleteiket. Engedje, hogy az ötletek szabadon áramoljanak, akár jók, akár
rosszak, mindaddig, amíg a tanulók őszinte igyekezetét tükrözik. Finoman irányítsa őket,
csupán annyira, amennyire ahhoz szükséges, hogy az ötletek pozitívak maradjanak.
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IV. foglalkozás: Óravázlat
Javasoljuk, hogy az óravázlat különböző részeit a következősorrendben vezesse le:

Figyelemfelkeltés (5 perc):
Használja ezt a gyakorlatot arra, hogy felkeltse a diákok érdeklődését, és bevonja őket
az óra menetébe.
Mondja ezt diákoknak: „Most felolvasok nyolc adatot egy John Howard Griffin nevű
emberről. Miután felolvastam, mondjátok meg, hogy szerintetek melyik népcsoporthoz
tartozott." (Szükség szerint mondja el nekik, hogy egy népcsoport az azonos kultúrájú
vagy bőrszínű személyek összessége.)
Olvassa fel a következő adatokat:
❖ John Howard Griffin 1920-ban született Texasban, az Egyesült Államokban.
❖ John édesapja egy élelmiszerboltban dolgozott.
❖ John Franciaországban fejezte be tanulmányait, ahol az iskolában végzett munkája
fejében tanulhatott.
❖ John az afroamerikaiak által olvasott Sepia című magazin riportereként dolgozott.
(A sepia -szépiaszín - egy vörösesbarna színárnyalat.)
❖ John feleségét Elizabeth-nek hívták.
❖ Johnnak négy gyermeke volt.
❖ Voltak, akiknek John nem tetszett a megjelenése miatt, és nem engedték be az
éttermükbe.
❖ Amikor problémái adódtak az Egyesült Államokban, John a családjával Mexikóba
költözött.
❖ Most tegye fel az osztálynak ismét a kérdést: ”Szerintetek melyik népcsoporthoz tartozott
John?”
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Írja fel a válaszokat a táblára. Csinálhatja úgy, mint egy szavazást, és számolja meg a
válaszokat. Valószínű válaszok a fekete, afroamerikai, mexikói vagy francia.
Ha van rá idő, kérje meg őket, hogy indokolják meg a válaszukat.
Ne adjon több támpontot. Fokozza a kíváncsiságukat, ahogy folytatja az órát. Tartsa fenn
egy kicsit a rejtélyességet.

Kulcsszavak (10 perc):
diszkrimináció: Megkülönböztetés; igazságtalan különbségtétel azzal kapcsolatban,
hogy valakivel hogyan bánnak; az egyenlő jogok megtagadása az emberek egy bizonyos
csoportjától. Példa: A tudatlanság és a tájékozatlanság egy bizonyos valláshoz tartozók
diszkriminációját okozhatja.
élet: Az a dolog, ami megkülönbözteti az állatokat és a növényeket az élettelen anyagtól
(része a halált megelőző növekedés és folyamatos változás); az az állapot, hogy valaki
létezik, mint emberi lény. Példa: Nem akar meghalni, mert szereti az életet.
rabszolgaság: Olyan rendszer, amelyben erőszakkal dolgoztatják az embereket,
általában nagyon kevés pénzért vagy fizetség nélkül; az emberek fenyegetéssel,
hazugsággal és trükkökkel olyan szolgáltatások megtételére kényszerítése, amit nem
akarnak elvégezni. Példa: Rabszolgaság sok országban előfordul.
kínzás: Valakinek szándékosan nagy fájdalmat okozni, általában büntetésként,
vallatáskor vagy diszkrimináció miatt. Példa: A filmben volt egy kínzás, amelynél be
kellett csuknom a szemem.
megsértés: Egy törvény, szabály, megegyezés, ígéret stb. be nem tartása; olyan helyzet,
amelyben egy ígéretet, megállapodást vagy természetes jogot figyelmen kívül hagynak.
Példa: Egy személy kínzása az emberi jogok megsértése.

Felolvasás (5 perc):
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 2-5. emberi jogot. Magyarázza el
mindegyiknek a pontos jelentését, és ennek során tartsa fenn a diákok figyelmét.

Filmvetítés (5 perc):
Játssza le a 2-5. emberi jogokról szóló videókat a „30 jog 30 kisfilm" társadalmi célú
hirdetések közül.

A téma megvitatása (5 perc):
Beszéljék meg, hogyan kapcsolódik ez a négy jog a diákok életéhez. A tanulók
valószínűleg a történelemből fognak majd példákat hozni, de gondoskodjon róla, hogy
a mindennapjaikhoz kapcsolódó helyzeteket is említsenek.
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Csoporttevékenység (15 perc):
Ossza a tanulókat öt csoportba, és rendeljen a csoportok mindegyikéhez egy-egy jogot az
első öt emberi jog közül.
1. Adjon minden csoportnak egyet a „Te vagy a problémamegoldó" című
anyagból, amely a mai életből hoz valós példákat a jogok megsértésére.
2. Olvastassa el minden csoporttal az arra az emberi jogra vonatkozó részt, ami
nekik jutott, majd dolgozzanak ki megoldásokat az adott jog megsértésének
kezelésére. Adjon nekik öt percet ennek elvégzésére.

Emlékeztesse a tanulókat:
❖ Az első számú szabály, hogy senki sem tehet negatív megjegyzést a másik megoldási
ötletére. Egy ötlet, akár jó, akár rossz, egy új, jobb megoldásra sarkallhat.
❖ Mindenki mondja el az ötletét.
❖ A csoport vezetője ne hagyja, hogy a diákok egymás szavába vágjanak.
❖ Mindenkinek úgy kell éreznie, hogy szabadon hozzászólhat a vitához.
❖ Az egyik csoporttag legyen az asszisztens, és írja le az ötleteket.
A csoport vizsgálja felül az ötleteket, és válasszon ki egyet, amiből megoldást dolgoz ki. Úgy
kell kidolgozniuk az ötletet, hogy az működőképes és hatékony megoldás legyen.
3. Egyesítse újra az osztályt, majd mindnyájan hallgassák meg az egyes
csoportok megoldásait.

Felolvasás (5 perc):
John Howard Griffin: John Howard Griffin (1920-1980) leginkább íróként volt ismert
Texas államban, Dallasban született Jack Walter Griffin és Lena Mae Young gyermekeként.
Édesapja egy élelmiszerüzletben dolgozott, édesanyja pedig zenész volt.
Amikor John 15 éves lett, Franciaországba akart menni egy bentlakásos iskolába, de nem
volt pénze a tandíjra és a kollégiumi ellátásra, ezért megállapodott az iskolával, hogy az ott
végzett munkája fejében tanulhat. Miután ott befejezte tanulmányait, továbbra is
Franciaországban maradt, hogy orvostudományt, művészeteket, kultúrát és humán tárgyakat
tanuljon.
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John nemsokára visszatért az Egyesült Államokba, ahol találkozott Elizabeth Hollanddal, akit
1952-ben feleségül vett. Franciaországi tartózkodása során, illetve a Csendes-óceán déli
szigetein és az Egyesült Államokban nagyon sok érdekes élményben volt része, míg végül
riporterként helyezkedett el a Sepia című, afroamerikaiak által olvasott havilapnál.
1959-ben Johnt azzal bízták meg, hogy derítse ki az Egyesült Államok déli területein élő
feketék magas öngyilkossági arányának okát. Régen a feketéket rabszolgaságban tartották.
Az 1950-es évekre a rabszolgaságot már régen eltörölték, de a törvény még mindig nem
biztosított azonos jogokat minden amerikainak- a hétköznapokban sokak viselkedése
megnehezítette a feketék számára az emberi jogaik gyakorlását. Az Egyesült Államok
területén és a világ más részein sokan szemet hunytak az igazságtalanságok felett, és úgy
gondolták, hogy a diszkriminációnak nem sok köze van az ő életükhöz. John nem értett
egyet azzal, hogy ez így lenne.
A helyzet jobb megértése érdekében John úgy érezte, hogy át kell élnie egy fekete bőrű
ember életét. Bár elutazhatott volna délre, és élhetett volna ott egy ideig, volt egy kis
probléma... John nem volt fekete!
Egy orvos segítségével John képes volt sötétíteni a bőrszínén, ami így szép barna lett.
Leborotválta a haját, és nekivágott, hogy megtudja, milyen volt akkoriban az afroamerikaik
élete. Busszal járt, és a város feketék által lakott részében szállt meg. Nehézségekre és
előítéletekre számított, de amit talált, sokkal rosszabb volt a vártnál. Az emberek
becsmérelték. Lehetetlen volt munkát kapnia, vagy akár egy vécét találnia. A legegyszerűbb
feladatokat is megnehezítette az idegenektől felé áradó ellenszenv és gyűlölet. Néhány hét
alatt kimerült, és tele lett kudarcélményekkel, de folytatta. Időnként egy-két éjszakát régi
barátoknál töltött, hogy lelkileg feltöltődjön, és kényelmes ágyban aludjon.
Idővel a „fekete élettől” teljesen depressziósan és elcsigázottan John abbahagyta a szer
szedését, és hagyta, hogy a bőre kivilágosodjon az eredeti színére. Ekkor egy újabb
kísérletbe fogott, és oda-vissza vándorolt a kultúrák között: egy fehérek lakta helyre először
fehér emberként ment el, majd később feketeként tért vissza ugyanoda. Ezt többször is
megtette és azt tapasztalta, hogy feketeként a feketék barátsággal és gondoskodással
közeledtek felé, míg a fehérek megvetették, alsóbbrendűként és értéktelenként tekintettek rá.
Amikor viszont fehérként tért vissza ugyanarra a helyre, a fehérek tisztelettel viseltettek
iránta, a feketék pedig félelemmel és bizalmatlansággal viszonyultak hozzá. John felismerte,
hogy a feketék és fehérek egyáltalán nem értették meg egymást, és hogy módot kellett volna
találniuk arra, hogy megértőbben, nagyobb türelemmel kommunikáljanak egymással.
John megírta a déli területeken szerzett tapasztalatait újsága, a Sepia számára, majd 1961ben kiadott egy könyvet Néger voltam Amerikában címmel (eredeti címe Black
Like Me). Ez nem az első és nem is az utolsó könyve volt, de az emberi jogi aktivisták ez volt
a legfontosabb.
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Könyvének híre futótűzként terjedt. Míg sokan gratuláltak neki, jó néhányan gyűlölték azért,
hogy leírta, milyen volt feketének lenni. A Texas állambeli Mansfieldben, ahol Elizabeth-tel és
négy gyermekükkel éltek, fenyegetések érték őket. Voltak, akik azzal fenyegetőztek, hogy
megölik és felnégyelik; voltak, akik egy életnagyságú, öt ábrázoló bábot akasztottak fel a
főutca egyik közlekedési lámpájára, amit aztán felgyújtottak; mások kereszteket égettek,
hogy ezzel mutassák ki gyűlöletüket iránta. Idővel ez annyira elviselhetetlenné vált, hogy
családját Mexikóba költöztette, hogy biztonságban legyenek, amíg a helyzet elcsitul.
Mindezek ellenére John nem gyűlölte azokat az embereket, akik ennyi gyűlöletet mutattak
iránta. Ahogyan azt nem sokkal Mexikóba költözésük előtt egy fekete kisfiúnak magyarázta,
a diszkrimináció egy olyan reakció, ami sem a feketék, sem a fehérek részéről nem
természetes, hanem a társadalom tanítja ezt nekik.
Élete hátralevő részében John Howard Griffin azon munkálkodott, hogy türelmet és
megértést tanítson az embereknek - bármilyen is legyen a bőrük színe.

Vége

Szorgalmi feladat:
Kérje meg a diákokat, hogy tanulják meg fejből a Mik az emberi jogok? című füzetből az
1-5. emberi jogot (az alattuk levő magyarázatokat nem kell megtanulniuk). Képesnek kell
lenniük arra, hogy a diáktársuknak vagy tanáruknak gyorsan felmondják őket:
„1. Mindannyian szabadnak és egyenlőnek születtünk, 2. Nincs megkülönböztetés, 3.
Az élethez való jog, 4. Nincs rabszolgaság, 5. Nincs kínzás" Ha bármilyen problémájuk van,
meg kell találniuk és tisztázniuk kell azt a szót vagy kifejezést, amit nem értettek meg
egészen. Könnyebben memorizálják majd ezeket a jogokat, ha mindegyikhez lerajzolnak
vagy bemutatnak egy-egy példát. Legyen ez egy nagyon könnyű és gyors gyakorlat.
(A tanár arra számíthat, hogy a legtöbb tanuló 10 perc, vagy még kevesebb idő alatt
megtanulja őket.)

Szorgalmi feladat:
Kérje mega diákokat, hogy olvassák el újra az óravázlat elején található, John Howard
Griffinről szóló adatokat. Ezután kérdezze meg őket, hogy fontos-e tudni, melyik
népcsoporthoz tartozott. Elárulják az adatok a bőre színét, vagy elmondják, hogy milyen
ember volt? Mit kellene tudniuk valakiről ahhoz, hogy tényleg megismerjék az illetőt, mint
embert? Kérdezze meg, hogy szeretnék-e tudni, mit ért el John? Hogy miként segített
másoknak? Hogy mit tekint fontosnak? Hogy mik a céljai? Mi nevetteti meg? Mi okoz neki
örömet? Milyen eszméket és ügyeket támogat? Mit lát problémának, és hogyan oldja meg
azokat? És hogy mi az, amire büszke?
Kérje meg őket, hogy képzeljék el, hogy az iskolaújság számára nekik kellene riportot
készíteniük valakivel, akit nem ismernek. Magyarázza el, hogy ehhez közelebbről meg

72

A 2-5. emberi jog
kell ismerniük azt a személyt. Írasson velük öt-tíz olyan kérdést, amit feltennének az
interjú során. Ha gondolják, a fenti kérdések közül is használhatnak néhányat.
Ha jónak látja, valamilyen jutalommal, kiváltsággal, matricával, bármilyen számukra
értékes aprósággal elismerheti azokat a diákokat, akik meg is teszik ezt.

Vége
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Te vagy a problémamegoldó
Példák az emberi jogok megsértésére
Útmutató:
Válasszatok ki egyet az alábbiakban megadott, a való életből vett és az emberi jogokat sértő
szituációk közül, és dolgozzatok ki rá egy megoldást. Jelöljetek ki egy vezetőt és egy a. A
csoport vezetője felügyeli majd a vitát a csoportban, és gondoskodik róla, hogy mindenki
elmondhassa az ötleteit anélkül, hogy a csoportból bárki negatívan válaszolna. Az
asszisztens minden ötletet leír. Engedjetek szabad áramlást az ötleteknek, gyorsan írjátok le
őket, majd döntsétek el, hogy melyik lesz az, amiből egy működőképes és hatékony
megoldást dolgoztok ki. Döntsétek el, hogy ki fogja bemutatni az osztálynak.

Fontos megjegyzés:
Ha a többiek nem értenek egyet valaki ötletével, az még nem jelenti azt, hogy az egy
rossz ötlet. A történelem során a legjobb ötletek némelyikével először egyáltalán nem
értettek egyet.

1. Mindannyian szabadnak és egyenlőnek születtünk:
Kenya vidéki területein súlyos gondot jelenthet, ha egy özvegynek nincs fiúgyermeke:
azokat a nőket, akiknek nincsenek gyermekeik vagy csak leánygyermekeik vannak, gyakran
értéktelennek tartják, érdemtelennek arra, hogy tulajdont birtokoljanak. „Elkergettek az
otthonomból, miután a férjem meghalt, mert csak két leánygyermeknek adtam életet" mesélte Theresa Murunga özvegyasszony, aki Bungoma megye vidéki területén él. Férje
1994-ben halt meg, és Theresa asszony egészen addig az ő földjén lakott egy kunyhóban,
ahol burgonyát és kukoricát termesztett. Így emlékezett vissza:
Mikor a férjem meghalt, a rokonai eljöttek, és mindent elvettek. Azt mondták, hogy
rakjam a holmimat egy papírzsákba, és távozzak. Elmentem, mert tudtam, ha ellenállok,
megvernek. A rokonok kijelöltek valakit, aki megöröklőt engem. Ez a férjem egyik
unokatestvére volt. Azt mondták: »Most már kevesebbet érsz, ezért odaadunk bárkinek,
aki hajlandó átvenni téged.« Nem mondtam semmit, csak otthagytam őket, és elmentem
a szüleimhez... Ez a szokásos bánásmód. Ha hozzámentem volna az unokatestvérhez,
akkor ott maradhattam volna, ahol eddig, de úgy döntöttem, hogy nem maradok - annak
a rokonnak még öt másik felesége is volt. Tudtam, hogy ha egy asszonyt megörökölnek,
akkor az örökös általában rosszul bánik vele.
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Ha fiaim lettek volna, és nem lányaim, akkor úgy osztották volna fel a földet, hogy nekem is
jusson... Mikor azt mondták, hogy távozzak, azt is közölték, hogy a lányaimat sem fogják
örökösként elismerni, mivel ők majd férjhez mennek, és elhagyják a farmot. Azt mondták,
hogy egyáltalán szülnöm sem lett volna szabad... A férjem rokonai mindent elvittek a
matracokat, a takarókat, a szerszámokat és az edényeket. Elkergettek, mint egy kutyát.
Semmit sem szólhattam" Forrás: Human Rights Watch, hrw.org/reports/2003/
kenya0303/kenya0303-03.htm
Az egyes országokban ma is működő kasztrendszer arra a hitre épül, hogy bizonyos
emberek jobbak vagy éppen kevésbé értékesek, mint mások, aszerint, hogy a társadalom
melyik rétegébe születtek. Kasztjuk (elkülönült társadalmi csoportjuk) szerint illetik meg őket
- vagy sem - bizonyos kiváltságok.
Srí Lanka bizonyos tartományaiban a kasztok közötti házasság társadalmilag még mindig
nem elfogadott. A Srí Lankán megjelenő újságok házassági hirdetései rendszeresen
megadják a család által keresett jövendőbeli férj vagy feleség kasztbeli hovatartozását.
Forrás: Human Rights Watch, hrw.org/reports/2001/globalcaste/caste0801-03.htm

2. Nincs megkülönböztetés:
Európa országaiban a roma gyerekek gyakran nem jutnak megfelelő színvonalú oktatáshoz,
ha egyáltalán járnak iskolába. 2000 novemberében a görögországi Halastra Általános Iskola
szülői munkaközössége bezárta az iskola kapuit harminckét roma gyerek előtt, hogy
megakadályozza beiratkozásukat. A roma gyerekeket különböző iskolákba küldték szét,
amelyek gyakran nagyon távol estek otthonaiktól. Forrás: Human Rights
Watch, hrw.org/wr2k2/children.html
Oroszországban előfordul, hogy az egészségügyi dolgozók arra próbálják rávenni a szülőket,
hogy fogyatékosan világra jött gyermeküket születésükkor olyan intézetre hagyják, ahol csak
kis valószínűséggel kapnak majd megfelelő orvosi ellátást vagy iskoláztatást. Az ilyen
gyerekeket később nem tanítják meg írni és olvasni.
Forrás: isec2000.org.uk/abstracts/papers_j/jones_2.htm

3. Az élethez való jog:
Az Amerikai Orvosszövetség becslése szerint évente több mint négymillió nőt bántalmaz
súlyosan az élettársa vagy a férje. A tanulmányok kimutatják, hogy mintegy kétmillió
amerikai háztartásban jelenik meg a családon belüli erőszak, és ez a számadat valószínűleg
kisebb a valóságosnál, mivel sok esetet nem jelentenek be. Forrás: actabuse.com
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Amerika nagyvárosaiban az erőszakos bandaháborúk nap mint nap ártatlan gyerekek,
és tizenévesek életét oltják ki - nem beszélve a fiatalokról, akiknek az életét a drogok
teszik tönkre.
Forrás: National Youth Violence Prevention Resource Center, safeyouth.org/scripts/
teens.asp

4. Nincs rabszolgaság:
Legalább 27 millió embert kényszerítenek munkára a világon. Vannak, akiket ravaszul
gyors kölcsön felvételére vesznek rá - mivel a személynek szüksége van pénzre -, majd a
pénz visszafizetéséért az év 365 napján, éjt nappallá téve kell dolgozniuk. Fizetésképpen
élelmet kapnak, és fedelet a fejük fölé, de még így sem valószínű, hogy valaha is vissza
tudják fizetni a kölcsönt. Forrás: antislavery.org
Egy 11 éves pakisztáni kisfiút arra kényszerítenek, hogy szőnyegeket szőjön, hogy ezzel
visszafizesse az apja adósságát. Naponta 14 órát dolgozik, a szövőszék mellett alszik, és
ha megpróbálná elhagyni a szőnyeggyárat, akkor visszahoznák és megvernék. Forrás:
freetheslaves.net
Indiában egy 12 éves kislányt hozzáadtak egy 60 éves férfihez. Nincs választása szolgálóként kell dolgoznia a háznál. Forrás: freetheslaves.net

5. Nincs kínzás:
Venezuelában vannak rendőrök, akik gyerekeket kínoznak. Előfordult már, hogy az
ilyen rendőrök titokban fegyvert helyeztek el a gyerekek holmijai között, majd hamisan
azzal vádolták őket, hogy lövöldözést kezdeményeztek. Az ilyen esetek közül sokat nem
is jelentenek, mert az áldozatok szülei és a szemtanúk félnek vagy nem hiszik, hogy
igazságot szolgáltatnának az ügyükben. Forrás: amnesty.org
Emiliót 14 éves korában vitték el katonának Guatemalában. „Szörnyű volt a seregben.
Nagyon szenvedtünk a durva bánásmódtól, amiben részünk volt. Folyamatosan vertek
minket. Többnyire minden ok nélkül, csak hogy megfélemlítsenek bennünket. Még mindig
van egy sebhely a számon és éles fájdalom a gyomromban, mert az öregebb katonák
összerugdostak. Az étel kevés volt, és hatalmas terheket kellett cipelnünk, amik jóval
nagyobbak voltak annál, mint amit az alultáplált testünk elbírhatott volna. Arra
kényszerítettek, hogy megtanuljak az ellenséggel harcolni egy olyan háborúban, amiről nem
értettem, hogy miért vívják." Forrás:
Human Rights Watch, library.thinkquest.org/07aug/01085/child.html
További valós személyekről és az emberi jogaik helyreállításáról a következő honlapon
olvashattok: un.org/works

A 6-11. emberi jog
V.foglalkozás: Tanári ismertető
Cél:
Megtanítani a diákoknak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 6-11. pontját,
továbbá megértetni velük azt, hogy a törvények és a jogi eljárások igazságossága biztosítja
az emberi jogok tiszteletben tartását, míg ezek hiánya veszélyezteti azt.

Segédanyagok:
•

Mik az emberi jogok? füzet

•

„30 jog-30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések (DVD)

Kiosztandó anyagok:
•

Letartóztatási és tárgyalási szereposztás

•

Kengurubíróság-ismertető (ön dönti el, hogy kiosztja-e vagy sem)

Időtartam:
1. Figyelemfelkeltés

5 perc

2. Kulcsszavak, felolvasás, filmvetítés
(A 6-11. emberi jog)

20 perc

3. Csoporttevékenység

15 perc

4. A téma megvitatása

5 perc

Teljes időtartam:

45 perc
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Tanári felkészülés:
•
Olvassa el a 6-11. emberi jogokat a Mik az emberi jogok? füzetben, valamint a teljes
változataikat a füzet végén. Amikor a teljes változatot olvassa, használjon egy jó
szótárt azoknak a szavaknak a tisztázására, amelyeknek a jelentésében bizonytalan.
•

Nézze át a „kengurubíróság" definícióit és további magyarázatait (lásd a jelen
óravázlathoz mellékelt anyagot).

•

Sokszorosítsa a közvetlenül az óravázlat után található kiosztandó anyagokat.

•

Készítsen elő egy DVD-lejátszót, vagy egy DVD lejátszására alkalmas
számítógépet.

Tanácsok:
•

Mielőtt elkezdenék a foglalkozást, hívja ki a tanulókat, akik fejből megtanulták az
előző órán tanult emberi jogokat. Kérje meg őket, hogy mondják el a jogokat önnek
vagy az osztálynak (amennyiben jól érzik magukat ezzel). Ha sok tanuló elvégezte
ezt a feladatot, akkor kérje meg őket, hogy álljanak párba, és úgy mondják el
egymásnak az emberi jogokat.

•

Gratuláljon ezeknek a diákoknak, mert nagyon fontos, hogy ismerjék az emberi
jogaikat - ez sokat fog jelenteni számukra az életben.

•

Ezen a foglalkozáson több emberi jogot és a hozzájuk kapcsolódó szavakat fogják
tárgyalni. Mivel több új szóval foglalkoznak majd ezen az órán, mint az előzőkön,
csak a legfontosabb szavakat tisztázza azon jog felolvasása előtt, amelyre a szavak
vonatkoznak. A jogok tárgyalásának menete: 1. tisztázzák a kulcsszavakat; 2.
olvassa fel és magyarázza el a jogot; 3. ellenőrizze, hogy a diákok pontosan
megértették-e;
4. játssza le az adott jogról szóló társadalmi célú hirdetést a „30 jog-30 kisfilm”
sorozatból. Minden egyes emberi jog megtanításának ez a menete.

•

A szavak tisztázása során feltétlenül érje el, hogy a diákok hozzászóljanak. Jól
működik, ha megadja a szót, megadja a jelentését, és mond vele egy példamondatot,
maid felszólít egy diákot, és megkéri, hogy mondja el a definíciót a saját szavaival
Aztán kérjen meg egy másik diákot, hogy mondjon egy példamondatot a szóval. Ezt
szükség szerint addig ismételje, amíg már biztos abban, hogy megértették a szó
jelentését. Miután megértették, lépjen tovább.

Amikor a diákok két csoportot hoznak létre egy kitalált tárgyalás eljátszásához. jelöljön ki
egy-egy csoportvezetőt. A vezetőnek gyorsan ki kell osztania a szerepeket az óravázlat után
található szereposztási lap kitöltésével. Ez segít abban, hogy a lehető leghatékonyabban
lehessen megszervezni a jelenetet.

A 6-11. emberi jog
V.foglalkozás: Óravázlat

Javasoljuk, hogy az óravázlat különböző részeit a következő sorrendben vezesse le:

Figyelemfelkeltés (5 perc):
Használja ezt a gyakorlatot arra, hogy felkeltse a diákok érdeklődését, és bevonja őket
az óra menetébe.
Kérje meg a diákokat, hogy vegyenek elő egy papírt, amire írni fognak a játék során.
Írja fel a táblára a „kengurubíróság" kifejezést.
Kérje meg a tanulókat, hogy írják rá a nevüket a papírra, és találjanak ki egy definíciót
a „kengurubíróság" kifejezésre, és írják le a papírra. A diákok szavazzák meg, hogy
melyik a helyes, és az nyer, amelyik a legtöbb szavazatot kapja. A definíciók lehetnek
kreatívak vagy nagyon komolyak, de meg kell próbálniuk valami valóságosnak hangzót
mondani. A többieket meg kell győzniük arról, hogy az a valódi meghatározás. Ha valaki
ismeri a valódi definíciót, akkor azt is leírhatja ahelyett, hogy kitalálna valamit. Közölje a
diákokkal, hogy egy percük van erre. Még ne engedje, hogy bárki megnézze egy szótárban
vagy enciklopédiában.
Gyűjtse össze a definíciókat.
Olvassa fel a definíciókat hangosan, és a diákok kézfeltartással szavazzanak, hogy melyik
a helyes. Mindenki csak egyszer szavazhat. Számolja össze a szavazatokat, és hirdesse
ki a játék nyertesét. Lehet, hogy a nyertes rossz választ adott, de mivel meggyőző volt,
így ő lesz a nyertes.
Ezután figyelje meg a diákok (gyakran mulatságos) reakcióit, amikor felolvassa a tényleges
definíciót a „Kengurubíróság" című kiosztandó anyagból. Ezen a ponton kioszthatja
nekik a kengurubíróságról szóló ismertetőt.
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A 6. emberi jog (3 perc) - kulcsszavak:
jog: A törvény által biztosított lehetőség, illetve a szabadság arra, hogy valamik legyünk,
valamit megtegyünk, vagy valamit birtokoljunk. Példa: A jogok nagyon fontosak, mivel
mindenkinek lehetőséget adnak arra, hogy sikeres legyen az életben.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 6. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Kérdések feltevésével ellenőrizze a tanulók
megértését.

Filmvetítés:
Játssza le a 6. emberi jogról szóló videót a „30 jog-30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

7. emberi jog (3 perc) kulcsszavak:
igazságos: Egyik félnek sem kedvez jobban a másiknál; ésszerű; szabályok szerinti.
Példa: A bíró igazságos döntést hozott, amikor kihirdette a győztest.
igazságosan: Igazságos, őszinte és ésszerű módon. Példa: Igazságosan bántak a fiúval,
miután elmondta, mit tett.

Felolvasás:
Olvassa fel a 7. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el alaposan, hogy mit jelent ez az
emberi jog. Kérdések feltevésével ellenőrizze a tanulók megértését.

Filmvetítés:
Játssza le a 7. emberi jogról szóló videót a ,30 jog-30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 8. emberi jog (5 perc) - kulcsszavak:
törvény: Szabályok rendszere, amelyet egy megbízott testület hozott létre egy állam
vagy ország valamennyi lakója számára. Példa: A törvényt régen királyok és királynők
hozták, ma pedig olyan emberek hozzák őket, akiket megválasztottak.

Felolvasás:
Olvassa fel a 8. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el alaposan, hogy mit jelent ez az
emberi jog. Kérdések feltevésével ellenőrizze a tanulók megértését.
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Filmvetítés:
Játssza le a 8. emberi jogról szóló videót a „30 jog -30 kisfilm" társadalmi célú
hirdetések közül.

A 9. emberi jog (3 perc) - kulcsszavak:
letartóztatni: Bűncselekmény (vagy annak gyanúja) miatt személyes szabadságától
megfosztani valakit; megakadályozni abban, hogy elmenjen, vagy korlátozni a szabad
mozgásban. Példa: A férfi tudni akarta, hogy miért tartóztatták le.
letartóztatás: Az az állapot, amikor bűncselekmény (vagy annak gyanúja) miatt
személyes szabadságától megfosztanak valakit, megakadályozzák abban, hogy elmenjen,
vagy korlátozzák a szabad mozgásban. Példa: A letartóztatás jogtalanul történt, és ezért
a rendőrségnek kártérítést kellett fizetnie a férfinek.

Felolvasás:
Olvassa fel a 9. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el alaposan, hogy mit jelent ez az
emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok megértették.

Filmvetítés:
Játssza le a 9. emberi jogról szóló videót a ,30 jog -30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

10. emberi jog (3 perc) - kulcsszavak:
tárgyalás: A bizonyítékok és az odaillő törvények vizsgálata annak érdekében, hogy egy
bíróság elé vitt ügyben döntést hozzanak. Példa: A tárgyalás mindjárt elkezdődik.
tárgyal: (Bírósági) tárgyaláson foglalkozik valakinek az ügyével. Példa: A férfi ügyét a
kormánynak tárgyalnia kell, mielőtt hivatalosan kémnek nyilvánítják.

Felolvasás:
Olvassa fel a 10. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el alaposan, hogy mit jelent ez az
emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok megértették.

Filmvetítés:
Játssza le a 10. emberi jogról szóló videót a „30 jog - 30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.
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A 11. emberi jog (3 perc) - kulcsszavak:
ártatlan: Nem vétkes, nem hibás, nem követett el valamilyen rossz dolgot. Példa: A fiú
ártatlan volt a sütemények eltűnésében.
bizonyítani: Bemutatni, hogy valami igaz vagy helyes. Példa: Bizonyítani tudta, hogy
a lány kikapcsolta a riasztót.

Felolvasás:
Olvassa fel a 11. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el alaposan, hogy mit jelent ez az
emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok megértették.

Filmvetítés:
Játssza le a 11. emberi jogról szóló videót a „30 jog - 30 kisfilm" társadalmi célú
hirdetések közül.

Csoporttevékenység (15 perc):
Ossza két csoportra a tanulókat, hogy eljátszhassanak egy-egy tárgyalást. Adja oda mindkét
csoportnak a Letartóztatási és tárgyalási szereposztást. Az egyik, az A csoport egy olyan
igazságtalan tárgyalást fog eljátszani, amely megsérti a vádlott jogait (vádlott az a személy,
akit megvádoltak valami rossznak, valamilyen bűncselekménynek az elkövetésével). A
másik, a B csoport olyan tárgyalást fog eljátszani, amely igazságos, és az imént tanult
emberi jogokat figyelembe veszi. 10 percük van a szervezésre és a tárgyalás elpróbálására.
Azután újabb 10 perc áll rendelkezésre, hogy előadják a tárgyalást (egyenként 5 perc). Az
igazságtalan tárgyalással kezdjék, és azzal a jelenettel fejezzék be, ami az igazságos
tárgyalást mutatja be.

Vitakérdések (5 perc):
Tegyük fel, hogy nem lenne tárgyalás, hanem a személyt, akinek az ügyében döntenek,
úgy találnák bűnösnek és börtönöznék be, hogy valaki a következőket mondta róla:
„Ő tette."
„Veszélyt jelent saját magára vagy a társadalomra nézve."
„Furcsán viselkedett."
„Nem a megfelelő istenben hisz."
„Megérdemli."
Kérje meg a diákokat, hogy mondjanak hasonló példákat, amikről hallottak vagy
könyvben, újságban olvastak, illetve amiket a moziban vagy tévében láttak.
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Szorgalmi feladat:
Kérje mega diákokat, hogy tanulják meg fejből a Mik az emberi jogok? című füzetből az
6-11. emberi jogot (az alattuk levő magyarázatot nem kell szó szerint megtanulniuk).
Képesnek kell lenniük arra, hogy a diáktársuknak vagy tanáruknak gyorsan felmondják
azokat. Ha bármilyen problémájuk van, meg kell találniuk és tisztázniuk kell azt a szót
vagy kifejezést, amit nem értettek meg egészen. Könnyebben meg tudják tanulni ezeket
a jogokat, ha lerajzolnak vagy bemutatnak egy-egy példát mindegyikhez. Legyen ez egy
nagyon könnyű és gyors gyakorlat. (A tanár arra számíthat, hogy a legtöbben kb. 10 perc
alatt, vagy még hamarabb megtanulják ezeket a jogokat.)
Ha jónak látja, valamilyen jutalommal, kiváltsággal, matricával, dicsérettel, bármilyen
számukra értékes aprósággal elismerheti azokat a diákokat, akik meg is teszik ezt.
Vége
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Kengurubíróság
Meghatározás: Olyan emberek csoportja, akik úgy döntenek, hogy a saját elképzelésük
szerint folytatnak le egy tárgyalást valakivel szemben, akit már eleve bűnösnek akarnak
találni, és meg akarnak büntetni. Ezt az emberi jogok vagy az igazság tiszteletben tartása
nélkül teszik.

Teljes magyarázat:
1. Olyan emberek csoportja, akik úgy döntenek, hogy a saját elképzelésük szerint
folytatnak le egy nem hivatalos tárgyalást valakivel szemben, akit meg akarnak
büntetni. Ezt az emberi jogok tiszteletben tartása nélkül teszik.
Példa: Börtönben lévő rabok, akik úgy döntenek, hogy megbüntetik az egyik
társukat valamiért, amit ők rossznak tartanak. A rabok saját tárgyalást tartanak,
és úgy döntenek, megbüntetik a vádlottat, aki valójában ártatlan.
Ezek a „tárgyalások" figyelmen kívül hagyják a törvény előírásait és az igazságos
bánásmódot, és igazságtalan büntetést követelnek. A döntés gyakran már a
„bíróság" összeülése előtt megszületik.
2. Ezt a kifejezést használhatjuk minden tisztességtelen bíróságra, amely a törvény
előírásait és az igazságosságot figyelmen kívül hagyja, vagy amely olyan ítéletet
hirdet, amiről úgy tűnik, hogy már előre meg lett hozva.
Eredet: A „kengurubíróság" egy bizonytalan eredetű szleng (bizalmas nyelvhasználati) kifejezés. Valószínűleg az Egyesült Államokból származik, ahol a
vadnyugaton önjelölt ügyvédek jártak városról városra, és tárgyalásokat tartottak,
amikre a városok lakói fogadták fel őket. Városról városra, ugrálásuk miatt
kapták a „kenguru" elnevezést.

Letartóztatási és tárgyalási szereposztás:
Útmutató: A lapot a tárgyalásban szereplő diákok nevével töltsétek ki. Ez segíteni fog
a jelenet megszervezésében.
Bíró:______________________________________________________________________
Ülnök:_____________________________________________________________________
Ülnök:_____________________________________________________________________
Jegyzőkönyvvezető:_________________________________________________________
Teremőr:__________________________________________________________________
Ügyész:___________________________________________________________________
Sértett (ha van):_____________________________________________________________
Védőügyvéd:_______________________________________________________________
Vádlott:____________________________________________________________________
Tanú:_____________________________________________________________________
Tanú:_____________________________________________________________________

A 12-18. emberi jog
VI. foglalkozás: Tanári ismertető
Cél:
Hozzásegíteni a diákokat ahhoz, hogy megismerjék az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának 12-18. pontjait.

Segédanyagok:
•

Mik az emberi jogok? füzet

•

30 jog -30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések (DVD)

Kiosztandó anyagok:
•

Nincsenek.

Időtartam:
1. Figyelemfelkeltés

10 perc

2. Kulcsszavak, felolvasás, filmvetítés
(A 12-18. emberi jog)

23 perc

3. Csoporttevékenység

15 perc

Teljes időtartam:

48 perc
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A 12-18. EMBERI JOG
Tanári felkészülés:
•

Olvassa el a 12-18. emberi jogokat a Mik az emberi jogok? füzetben, valamint a teljes
változatot a füzet végén. Amikor a teljes változatot olvassa, használjon egy jó szótárt
azoknak a szavaknak a meghatározására, amelyekben bizonytalan.

•

Készítsen elő egy DVD-lejátszót vagy egy DVD lejátszására alkalmas
számítógépet.

Tanácsok:
•

A következő néhány kérdéssel megbizonyosodhat róla, hogy a diákok megértették-e
az anyagot: Mit jelent ez számodra? Találkoztál már ezzel az életben? Tudsz
mondani egy példát erre? Hogyan fordulhatna ez elő?

•

Ha van rá elég idő, akkor olvassa fel az egyik humanitárius életrajzát az „Ismerjünk
meg néhány humanitáriust" fejezetből. Bármelyikük életrajzát megszerezheti az
iskolai vagy a helyi könyvtárból, és kihelyezheti őket az osztályteremben. Bátorítsa
a tanulókat, hogy olvassák el a könyveket.

•

A IX. foglalkozáson a tanulók szórakoztató műveken vagy művészi munkákon
fognak dolgozni egy emberi jogi előadáshoz. Az alkotásaikat a X. foglalkozáson
fogják bemutatni. Fontolja meg annak lehetőségét, hogy hallgatóság előtt tartsák
meg a bemutatót. A jelenlévők között lehetnek fontos helyi személyiségek, helyi
egyesületek, egy idősek klubja, egy másik osztály, az iskola vezetősége és szülők.

•

Ez megerősíti a tanulókban az erőfeszítéseik fontosságát, motiváló hatással van
rájuk, és izgalmas légkört teremt. Amennyiben lesz hallgatóság, a IX. foglalkozást
kibővítheti, hogy több időt adjon a tanulóknak a bemutató gyakorlására, hogy jobban
menjen majd az előadás. Tűzze ki az esemény időpontját, majd hívja fel az
embereket, vagy küldjön ki meghívókat.
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A 12-18. EMBERI JOG
VI. Foglalkozás: Óravázlat
Figyelemfelkeltés (10 perc)
Javasoljuk, hogy az óravázlat különböző részeit a következő sorrendben vezesse le:
Kérdezze meg: „Mi az a tanácsadó rovat?" Magyaráztassa el az egyik tanulóval, hogy mi ez.
Szükség esetén magyarázza el jobban. (A rovat egy rendszeresen megjelenő rész egy
magazinban vagy újságban, és mindig ugyanaz a személy írja, vagy mindig ugyanarról a
témáról szól, így a tanácsadó rovat egy olyan rovat, ahová az emberek tanácskérő leveleket
írnak a személyes problémáikkal kapcsolatban, és ezeket mindig ugyanaz a személy - vagy
látszólag ugyanaz a személy - válaszolja meg. A válaszadóval szemben elvárás, hogy
megértő és bölcs legyen, vagy szakértő legyen az adott területen. A beküldött levelekből
közölnek egy válogatást, a rájuk adott válaszokkal együtt.) Kérdezze meg: „Ki olvasott már
tanácsadó rovatot?"
Ha példaként magával hozott egy tanácsadó rovatot, most olvassa fel a tanulóknak.
Mondja a tanulóknak, hogy most ők lesznek a bölcs és megértő tanácsadó, akit úgy hívnak,
hogy Tudor. Tudor a következő segítségkérő levelet kapta. Olvassa fel a tanulóknak.
Tisztelt Tudor!
A bátyám belopózott a szobámba, és elolvasta a naplómat. Nem kellett volna elolvasnia,
mert nem engedtem meg neki. Amikor megmondtam neki, hogy tudom, mit csinált, azt
mondta, jó oka volt rá. Azt viszont nem akarta megmondani, hogy mi volt az a „jó ok". Mindig
úgy gondolja, hogy mindent az én érdekemben csinál. Mit tegyek? Aláírás: Akit Figyel a
Bátyja
Adjon a tanulóknak 5 percet, hogy megírják a válaszukat. Kezdődjön úgy, hogy „Kedves Akit
Figyel a Bátyja!", és fejeződjön be úgy, hogy: „Őszinte tisztelettel: Tudor”. Járjon körbe a
teremben, nézze meg, mit írnak a tanulók, és válassza ki, melyik válaszokat akarja közölni
az osztállyal, amikor végeztek a tanulók.
Amikor az idő lejárt, szedje össze a papírokat, és olvasson el több választ az osztálynak,
vagy kérjen meg több tanulót, hogy oIvassák fel a válaszukat.
Kérje meg a tanulókat, hogy figyeljenek oda óra közben, hogy melyik emberi jog kapcsolódik
ehhez a tanácskérő levélhez.
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A 12-18. EMBERI JOG
A 12 emberi jog (5 perc) – kulcsszavak:
magánélet: Mentesség a mások általi titkos vagy nem kívánt megfigyeléstől,
betolakodástól és zaklatástól. Példa: A lány megsértette a magánéletemet, amikor az utca
túloldaláról két órán keresztül figyelte a konyhámat a látcsövével.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 12. emberi jogot. Magyarázza el alaposan
ennek a jognak a pontos jelentését, illetve azt, hogy senkinek sincs joga megpróbálni
tönkretenni a jó hírünket. Kérjen példákat a diákoktól. Bizonyosodjon meg róla, hogy a
diákok megértették. Szükség szerint ismételje át velük a „jog" szó jelentését a
szójegyzékben.

Filmvetítés:
Játssza le a 12. emberi jogról szóló videót a „30 jog 30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A téma megvitatása:
Mi a pletyka? (Bizalmatlan, tapintatlan, felelőtlen híresztelés; másokról és a személyes
dolgaikról a távollétükben - nem segítő céllal - folytatott, különösen hamis adatokkal vagy
részinformációkkal az illető kínos helyzetbe hozására vagy kisebbítésére használt beszéd.)
Kérjen tőlük példát arra, hogy miként rombolhatja le valaki jó hírét a pletyka.

A 13. emberi jog (3 perc) - kulcsszavak:
szabadság: Az a képesség, hogy valaki az legyen, azt tegye és azzal rendelkezzen, amit és
amivel akar, illetve ne legyen az, ne tegye azt és ne rendelkezzen azzal, amit és amivel nem
akar. Példa: A szabadsága nőt azáltal, hogy megtanulta az emberi jogait.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 13. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Kérdések feltevésével ellenőrizze a tanulók
megértését.

Filmvetítés:
Játssza le a 13. emberi jogról szóló videót a „30 jog- 30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 14. emberi jog (3 perc)- kulcsszavak:
igényel: Jog alapján kér, követel vagy elvár valamit. Példa: Védelmet igényelt a bíróságtól.
biztonság: Veszélyektől, ártalmaktól mentes állapot, amelyben valószínűtlen bármilyen
veszteség. Példa: A hegyi kastélyban biztonságban voltunk a vihartól.
89

TANÁRI KÉZIKÖNYV FIATALOK AZ EMBERI JOGOKÉRT
Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 14. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Kérdések feltevésével ellenőrizze a tanulók
megértését.

Filmvetítés:
Játssza le a 14. emberi jogról szóló videót a „30 jog - 30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 15. emberi jog (3 perc) Kulcsszavak:
állampolgárság: Az az állapot, amelyben valaki valamely államhoz tartozik, és így annak
törvényei vonatkoznak rá. Példa: Mivel ő Spanyolország polgára, az állampolgársága
spanyol.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 15. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok
megértették.

Filmvetítés:
Játssza le a 15. emberi jogról szóló videót a „30 jog 30 kisfilm” társadalmi célú hirdetések
közül.

A 16. emberi jog (3 perc)- felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 16. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok
megértették.

Filmvetítés:
Játssza le a 16. emberi jogról szóló videót a „30 jog - 30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 17. emberi jog (3 perc)- felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 17. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok
megértették.

Fimvetítés:
Játssza le a 17. emberi jogról szóló videót a „30 jog - 30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 18. emberi jog (3 perc) kulcsszavak:
vallás: Hit az ember szellemi természetében. Az univerzum kialakulásának okára,
természetére és céljára vonatkozó szellemi természetű tanítások és gyakorlatok halmaza,
amely segít az
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A 12-18. EMBERI JOG
embernek megérteni a lét problémáit és felülkerekedni azokon. Példa: A különböző vallások
tanulmányozása jobb megértést adott neki az emberekről.
gondolat: Elképzelések, tervek, vélemények és kreatív képzelőerő. Példa: Az ország
vezetői tisztelték a népük gondolatait.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 18. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog, Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok
megértették. Szükség szerint ismételjék át a „szabadság" szó meghatározását a
szójegyzékből.

Filmvetítés:
Játssza le a 18. emberi jogról szóló videót a „30 jog-30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

Csoporttevékenység (15 perc):
Kérje meg a diákokat, hogy emlékezzenek vissza egy könyvre, amit olvastak, vagy egy
filmre, amit láttak, amiben a fenti jogok valamelyikét nem tartották tiszteletben. Kérje meg
őket, hogy mondják el a történetet úgy, ahogyan az akkor történhetett volna, ha a főszereplő
már tudta vagy megismerte volna az emberi jogait.
Adja ki a következő feladatot: „Írjátok le a könyv vagy a film címét. Egy bekezdésben
meséljétek el a történet új változatát úgy, hogy aki elolvassa, megértse azt. Ezután írjatok
egy új befejezést, egy új kulcsjelenetet (ami nagyon fontos egy eredmény eléréséhez, vagy
valami menetének a megváltoztatását illetően) ugyanahhoz a könyvhöz vagy filmhez.
Például Hamupipőke történetében a mostohatestvérei és a mostohaanyja többek között a
12. (a magánélethez való jog), a 13. (a mozgás szabadsága) és a 17. (jog a saját
dolgainkhoz) emberi jogokat sértették meg. A diákok írhatnak egy jelenetet, ahol
Hamupipőke megtanulja, hogy vannak jogai, és így a történet megváltozik. Hogyan változik
meg? Hogyan változnak meg a szereplők? Mit tesz Hamupipőke az emberi jogaiért?"
Olvastassa fel a történeteket annyi tanulóval, amennyit csak a rendelkezésre álló idő
megenged.

Szorgalmi feladat:
Kérje mega diákokat, hogy tanulják meg fejből a „Mik az emberi jogok? című füzetből a 1218. emberi jogot (az alattuk levő magyarázatokat nem kell megtanulniuk). Képesnek kell
lenniük arra, hogy a diáktársuknak vagy tanáruknak felmondják őket. Ezután rajzoltasson
vagy találtasson ki velük egy-egy példát a megadott jogokra, hogy így könnyebben meg
tudják érteni és el tudják képzelni őket.
Ha jónak látja, valamilyen jutalommal, kiváltsággal, matricával, bármilyen számukra értékes
aprósággal elismerheti azokat a diákokat, akik meg is teszik ezt.
Vége
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A 19-25. emberi jog
VII. foglalkozás: Tanári ismertető
Cél:
Segíteni a diákoknak, hogy megismerjék az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának
19-25. cikkét, és hogy fogékonyabbak legyenek mások nézetei, véleménye iránt.

Segédanyagok:
•

Mik az emberi jogok? füzet

•

„30 jog-30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések (DVD)

Kiosztandó anyagok:
•

Nincsenek.

időtartam:
1. Figyelemfelkeltés

5 perc

2. Kulcsszavak, felolvasás, filmvetítés
(A 19-25. emberi jog)

35 perc

3. Csoporttevékenység (a „Tanácsok" című rész alapján lerövidíthető) 25 perc
Teljes időtartam:

65 perc (két tanítási óra)

Tanári felkészülés:
•

•

Olvassa el a 19-25. emberi jogokat a Mik az emberi jogok? füzetben, valamint a teljes
változatot a füzet végén. Amikor a teljes változatot olvassa, használjon egy jó szótárt
azoknak a szavaknak a tisztázására, amelyeknek a jelentésében bizonytalan.
.
Legyen kéznél egy stopperóra vagy időzítő a téma megvitatásánál.
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A 19-25. emberi jog
•

Készítsen elő egy DVD-lejátszót vagy egy DVD lejátszására alkalmas
számítógépet.

Tanácsok:
•

A foglalkozás első megvitatandó jogát, „a szólásszabadság jogát" különös gonddal
kell
kezelni, hogy ne kritizáljuk vagy javítsuk ki azt, amit a diákok mondanak. Egyszerűen
nyugtázza a tanulók válaszait, és méltányolja, hogy elmondták a gondolataikat - még
akkor is, ha nem ért velük egyet. A beszélgetést szükség szerint figyelmes kérdések
feltevésével, minden bíráló hangsúly nélkül irányítsa.

•

A diákok nagyon szeretnek vitázni. A vita lefolytatása kb. 30 percet vesz majd
igénybe, így ez a foglalkozás egy kicsit hosszabb lesz, mint az eddigiek voltak.
Mindezt leegyszerűsítheti és lerövidítheti úgy, ha kihagyja a cáfolatokat és a
záróbeszédeket (9-11. lépések). Adjon azonban mindkét csapatnak egy-egy percet a
végén, hogy felkészülés nélkül mondjanak egy-egy gyors cáfolatot vagy
záróbeszédet.

•

Biztassa a diákokat, hogy mondjanak példákat az álláspontjuk alátámasztására.
Ez egy kötetlen vita, pontos tények és számok nem szükségesek, de példákat fel
lehet sorolni bármilyen előzetes kutatás nélkül is. Ez egyszerűen a szólásszabadság
bemutatására szolgáló gyakorlat.

•

A viták menetéről további információt az okm.gov.hu/letolt/retorika/ab/
nyomtatás/DisputaMaster.rtf fájlban, vagy angol nyelven a debatabase.org
honlapon talál.

•

Hozzon az órára egy könnyű strandlabdát vagy néhány léggömböt, és rejtse el úgy,
hogy a 24. emberi jognál (A játékhoz valójog) majd elő tudja őket venni. Dobja oda
játékosan az osztálynak. Hagyja, hogy a tanulók egymásnak passzolgassák néhány
percig, hogy bemutassák ezt az emberi jogot.
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A 19-25. emberi jog
VII. foglalkozás: Óravázlat
Javasoljuk, hogy az óravázlat különböző részeit a következő sorrendben vezesse le:

Figyelemfelkeltés (5 perc):
Használja ezt a gyakorlatot arra, hogy felkeltse a diákok érdeklődését, és bevonja őket
az óra menetébe.
Mondja el a diákoknak: „Vannak emberek, akik esetenként szabályokat próbálnak hozatni
kormánnyal arról, hogy bizonyos könyvek ne legyenek elérhetőek a könyvtárakban, a
könyvesboltokban és az iskolákban. Ezeket az embereket cenzoroknak hívják. A cenzorok
úgy gondolják, hogy ezzel helytelen gondolatoktól védik meg az embereket. Jó néhány
évvel ezelőtt voltak kormányok, amelyek még el is égették azokat a könyveket, amelyekről
azt gondolták, hogy elítélendőek, remélve, hogy így majd senki sem tudja elolvasni őket.
Időszámításunk előtt 213-ban egy kínai uralkodó, Csin Si Huang elégettette Konfucius
minden könyvét, és mindössze egy-egy példányt hagyott meg mindegyikből a saját
könyvtára számára. Konfucius egy filozófus volt (valaki, aki az élet értelmét tanulmányozza,
illetve azt, hogy mi az igazság valójában, valamint foglalkozik a jó és rossz problémájával és
más, az élettel kapcsolatos kérdésekkel; olyan valaki, aki az élettel kapcsolatos bölcsességet
keresi). Továbbá tanító volt, akinek az volt a meggyőződése, hogy az embert gondolatokkal
és elképzelésekkel lehet rávezetni arra, hogy helyesen cselekedjen, nem pedig úgy, hogy
egy uralkodó kényszeríti rá. Konfucius szerint az oktatás a legfontosabb módja egy jó
társadalom megteremtésének. Si Huang félt az ilyen tanításoktól. Attól félt, ha az emberek
tudással rendelkeznének, nem tudná irányítani őket, és elveszítené a hatalmát. Si Huang
nem akarta, hogy az emberek túl sok mindent megértsenek, és esetleg kritizálják azt, amit ő
tesz, így hát elégette Konfucius könyveit.
Ki gondolja úgy közületek, hogy könyvégetés csak régen történt? (Kérje meg a diákokat,
hogy kézfeltartással válaszoljanak.)
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Nem túl régen, az 1930-as években az Egyesült Államokban azok az emberek, akik
a Missouri államban található Saint Louis-i könyvtárat vezették, úgy gondolták, hogy
John Steinbeck Érik a gyümölcs című regénye rossz, így elégették a könyvtár összes
példányát.
Tegye fel a tanulóknak a kérdést: Mit gondoltok, a következő könyvek közül melyiket
égették el, vagy távolították el a könyvtárakból, iskolákból vagy könyvesboltokból a
cenzúra miatt? (A cenzúrázni szó azt jelenti, hogy könyveket, beszédeket, újságcikkeket,
mozifilmeket, postai küldeményeket stb. megvizsgálni, majd utasítást adni arra, hogy
bizonyos részeiket változtassák meg vagy töröljék, hogy azok ne juthassanak el az
emberekhez, mivel valaki szerint károsak, vagy sértik az érdekeit.) Kérje meg a diákokat,
hogy tegyék fel a kezüket, ha úgy gondolják, hogy a megnevezett könyvet elégették vagy
cenzúrázták.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mark Twain: Huckleberry Finn kalandjai
Lois Lowry: Az emlékek őre
J. K. Rowling: Harry Potter (sorozat)
Karl May: Winnetou
Móra Ferenc: Hannibál feltámasztása
J. R. R. Tolkien: A gyűrűk ura
Katona József: Bánk bán
Joseph Heller: A 22-es csapdája
Margaret Mitchell: Elfújta a szél
Jack London: A vadon szava
Egressy Béni: Hunyadi László
Harriet Beecher Stowe: Tamás bátya kunyhója
Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote
.Ernest Hemingway: Akiért a harang szól

A fenti könyvek mindegyike a könyvégetés vagy a cenzúra áldozatául esett bizonyos
helyeken.

A 19. emberi jog (5 perc) kulcsszavak:
önkifejezés: Írott vagy kimondott szóval, művészeti alkotással, előadással stb. átadni
gondolatokat vagy érzéseket. Példa: Az önkifejezés szép példája volt az, ahogyan a tegnapi
előadásban eltáncolta az élete történetét.
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ítélőképesség: Képesség arra, hogy véleményt alkossunk dolgokról; képesség dolgok
összehasonlítására és a velük kapcsolatos döntésre; józan ész. Példa: Minden szabályt
csak megértéssel és ítélőképességgel szabad követni. (Ez a szó a következő beszélgetés
egyik kulcsszava.)

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 19. emberi jogot.
Feltétlenül magyarázza el alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Bizonyosodjon
meg róla, hogy a diákok megértették.

A téma megvitatása:
Mondja a következőket a diákoknak:
1. Vannak, akik úgy hozzák meg a döntéseiket, hogy saját maguk gyűjtik össze
a tényeket, vagy kérdéseket tesznek fel az igaz információk megszerzéséhez.
Vannak, akik a megfigyeléseik alapján döntenek.
Vannak, akiknek nincs saját véleményük, hanem mások nyomására döntenek,
még akkor is, ha nem érzik jól magukat ezzel a döntéssel.
Ha valaki arra kérne, hogy dönts arról, hogy csatlakozol-e egy csoporthoz vagy
sem, akkor Te hogyan hoznád meg a saját döntésedet?
2. Ha szabadon azt mondhatunk, amit csak akarunk, akkor ez azt is jelenti, hogy
hazudhatunk vagy pletykát terjeszthetünk? (A pletyka olyan állitás, amit úgy
mondunk, mintha igaz volna, bár nem az.) Emlékezzünk a 12. emberi jogra (A
magánélethez való jog) és arra, hogy „senkinek sem lenne szabad ártani a jó
hírünknek”.
Kérdezze meg a diákokat:
” Mi a helyzet az ítélőképességgel?" (hívja fel a figyelmüket
az ítélőképesség előző oldalon található meghatározására), vagy „Hogyan
kapcsolódik az ítélőképesség ehhez a joghoz?" Kérjen tőlük néhány példát erre.

Filmvetítés:
Játssza le a 19. emberi jogról szóló videót a „30 jog - 30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 20. emberi jog (5 perc) kulcsszavak:
gyülekezni: több emberrel találkozni azért, hogy megbeszéljünk, eltervezzünk vagy
megtegyünk valamit. Példa: A barátai azért gyülekeztek a parkban, hogy egy emberi jogi
klubot alakítsanak.
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Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 20. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok
megértették.

A téma megvitatása:
Mit tudsz tenni, ha valaki megpróbál arra kényszeríteni, hogy csatlakozz egy csoporthoz?
Milyen csoportokhoz szeretsz tartozni?

Filmvetítés:
Játssza le a 20. emberi jogról szóló videót a „30 jog-30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 21. emberi jog (5 perc) kulcsszavak:
demokrácia: A kormányzásnak az a formája, amelyben az ország lakói részt vehetnek
és szavazhatnak arról, hogy milyen módon irányítsák az országot. Példa: A mi
demokráciánkban minden ember gondolata számít.
irányítás: Vezetés olyan egyének vagy egyének csoportjai által, akiknek megvan
a hatalma ahhoz, hogy egy területen vagy egy országban törvényeket hozzanak, és
végrehajttassák azokat. Példa: Magyarország irányítása régen a királyra volt bízva.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 21. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok
megértették.

Filmvetítés:
Játssza le a 21. emberi jogról szóló videót a „30 jog-30 kisfilm' társadalmi célú hirdetések
közül.

A 22. emberi jog (5 perc) kulcsszavak:
biztonság: Az az állapot, hogy nem vagyunk veszélyben, és biztosak lehetünk valamiben;
a veszélyekkel, a túléléssel vagy az azzal kapcsolatos aggódás hiánya, hogy mi fog történni.
Példa: Mindannyian vágyunk annak biztonságára, hogy amikor megöregszünk, el fogjuk
tudni látni magunkat.
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szociális: Emberi lények csoportban vagy csoportokban való viselkedésével és
együttélésével kapcsolatos. Példa: A szociális tevékenységek az emberek közösségeiben
folynak.
társadalombiztosítás: Az a rendszer, amelyben a kormány pénzügyi segítséget,
vagy valamilyen szolgáltatást nyújt mindazok számára, akik valamivel hozzájárultak
a társadalomhoz, így segítséget kapnak, amikor ételre, orvosi kezelésre stb. szorulnak,
különösen akkor, ha valamilyen betegség vagy az életkoruk miatt már nem dolgoznak.
Példa: A társadalombiztosítás miatt bízhatunk abban, hogy szükség esetén idős korunkban
segítséget kapunk majd.
megengedhet magának: A meglévő pénzéből különösebb gond nélkül ki tudja
fizetni. Példa: Az autó nem került sokba, így megengedhettük magunknak.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 22. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza
el alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok
megértették.

Filmvetítés:
Játssza le a 22. emberi jogról szóló videót a „30 jog-30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 23. emberi jog (5 perc) kulcsszavak:
munkabér: Pénz, amit valaki munkájáért fizetnek. Példa: Jó munkabért kapott azért,
hogy mások négylábú kedvenceire vigyázott.
szakszervezet: Dolgozók egy csoportja, akik azért fogtak össze, hogy jobb
körülményeket teremtsenek annál a cégnél, ahol dolgoznak. Például a szakszervezet
tárgyalhat a vállalat vezetőivel, hogy magasabb fizetéseket érjenek el. Egyesülve
csoportként erősebbek, és jobb esélyük van javítani a helyzeten a cégüknél. Példa: A
tanárok szakszervezete gondoskodhat róla, hogy minden tanárnak legyen egy asztala,
ahol dolgozhat.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 23. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Kérdések feltevésével ellenőrizze a tanulók
megértését.
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Filmvetítés:
Játssza le a 23. emberi jogról szóló videót a „30 jog- 30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 24. emberi jog (5 perc) - felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 24. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza
el alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok
megértették.

A téma megvitatása:
Rendelkezünk-e olyan joggal, hogy mindig csak játsszunk, és ne dolgozzunk? Mutasson rá,
hogy a jogunk a munka utáni pihenésre szól. Ez azonban nem azt jelenti, hogy jogunk van
játszani anélkül, hogy hozzájárulnánk a társadalomhoz, vagy segítenénk a körülöttünk levő
embereknek.

Filmvetítés:
Játssza le a 24. emberi jogról szóló videót a „30 jog -30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül

A 25. emberi jog (5 perc) - kulcsszavak:
szállás: Az időjárástól, veszélyes állatoktól és egyéb környezeti kockázatoktól védett
hely; fedett hely, amely elég biztonságos az alváshoz, az evéshez, és ha kell, a munkához.
Példa: A táborozóknak szükségük van egy olyan szállásra, amely menedéket nyújt nekik
a szúnyogok és a szél elől.
rokkant: Aki képtelen a megszokott módon vagy egészségesen mozogni, dolgozni és
működni; képtelen arra, hogy bizonyos alapvető napi tevékenységeket nehézségek nélkül
megtegyen. Példa: A rokkant lány volt a legjobb tanuló az osztályában, és a többiek - bár
tolószékben volt - nagyon szerették.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 25. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza
el alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok
megértették.

Filmvetítés:
Játssza le a 25. emberi jogról szóló videót a,,30 jog-30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.
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Csoporttevékenység (25 perc) kulcsszavak:
vita: Valaminek a szervezett megbeszélése nyilvánosan, általában két olyan ember vagy
csoport között, akik ellentétes nézeteket vallanak, és felváltva mondják el a véleményüket.
Példa: Miután a csapatok kezet fogtak, megkezdődött a vita.
cáfolat: Tények vagy meggyőző érvek felsorolásával annak határozott kifejezése, hogy
valami nem igaz vagy helytelen. Példa: A lány sok adattal rendelkezett, amit a cáfolatában
felhasználhatott.
elkötelezett: Valamivel erősen egyetértő, és annak megvalósításán keményen dolgozó.
Példa: Elkötelezetten munkálkodott azon, hogy országában erősödjen az emberi jogok
használata.

A téma megvitatása (csapatokban):
1. Magyarázza el, hogy egy vita arra szolgál, hogy az emberek elmondhassák
a véleményüket. Ez az egyik módja annak, hogy nyilvánosan kifejezzék a
gondolataikat.
2. Mutassa be a vita témáját: Egy gondolkodó, elkötelezett emberekből álló kis csoport
meg tudja változtatni a világot. Valójában csak ők tudják megváltoztatni.
(Az ellentétes állítás ez lenne: Nem hiszünk abban, hogy egy gondolkodó,
elkötelezett emberekből álló kis csoport meg tudja változtatni a világot.)
A téma Margaret Mead írótól és antropológustól (az emberi fejlődést és kultúrát,
különösen ezek történelmét tanulmányozó személy) származó idézeten alapul:
„Sose kételkedjünk benne, hogy egy gondolkodó, elkötelezett emberekből
álló kis csoport meg tudja változtatni a világot. Valójában csak ők tudják
megváltoztatni".
3. Írasson fel öt-öt diákot a vita mindkét oldalára. Írja fel a táblára a „mellette” (pro)
és az „ellene" (kontra) kifejezéseket, és hagyja, hogy azok a diákok, akik részt
szeretnének venni a vitában, a választásuknak megfelelő oldalra felírják a nevüket.
Mindkét csapatnak választania kell egy csapatkapitányt. Az osztály többi része
lesz a szavazóközönség.
4. Mondja el a szabályokat:
•
•
•

Nincs kritika.
Nincs félbeszakítás.
Nincs beszélgetés vagy sugdolózás a beszédek alatt.
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5. Válasszanak egy diákot a közönségből, aki majd az időt méri. Az időmérő a terem
hátsórészében ül, és felmutatja a tíz ujját kétszer, jelezve, hogy 20 másodperc van
még hátra, tíz ujját, amikor 10 másodperc és öt ujját, mikor 5 másodperc van hátra.
6. Adjon néhány percet a diákoknak, hogy összeszedjék a gondolataikat, és
megfogalmazzák az érveiket.
7.

Kezdjék a vitát úgy, hogy a „mellette" csapat jöjjön elsőként. Mindkét csapatnak
öt perce van, hogy előadja az álláspontját, és meggyőzze a többieket, hogy az
ő nézetük a helyes. Minden csapattagnak egy perc áll a rendelkezésére, hogy
hozzájáruljon csapata érveléséhez.

8. A csapatkapitány kezd, bevezetve a témát, és bemutatva csapata álláspontját. Az
egy perc letelte előtt át kell adnia a szót a következő diáknak, aki ott folytatja
az érvelést, ahol ő abbahagyta. Azok a diákok, akik szeretnének beszélni,
kézfeltartással kérik, hogy őket válasszák. Így a beszélő tudja, hogy ki áll készen
a vita folytatásra. Ha valaki már volt, addig nem kaphat újra szót, amíg mindenki
hozzá nem tudott szólni.
9. Miután mindkét csapat túl van már az öt percén, adjon nekik egy percet, hogy
megtervezhessék a cáfolatukat. Mindkét csapatnak két perce van a cáfolata
előadására, a „mellette” csapattal kezdve. Ezt a beszédet általában egy ember
tartja.
10. Adjon még egy percet a csapatoknak, hogy felkészüljenek a záró- vagy összegző
beszédükre.
11. Mindkét csapatnak két perc áll a rendelkezésére, hogy előadja a záróbeszédét,
kezdve a „mellette" csapattal.
12. Amint ezzel végeztek, a közönség megszavazza, hogy melyik csapat volt a
meggyőzőbb.

Szorgalmi feladat:
Kérje meg a diákokat, hogy tanulják meg fejből a Mik az emberi jogok? című füzetből a
19-25. emberi jogot (az alattuk levő magyarázatokat nem kell megtanulniuk). Képesnek
kell lenniük majd egy diáktársuknak vagy a tanáruknak felmondani ezeket.
Ha jónak látja, valamilyen jutalommal, kiváltsággal, matricával, bármilyen számukra
értékes aprósággal elismerheti azokat a diákokat, akik meg is teszik ezt.
Vége
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VIII. foglalkozás: Tanári ismertető
Cél:
Segíteni a diákoknak, hogy megismerjék az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának
26-30. pontját, és hogy megértsék, mit tehetnek azért, hogy segítsenek másoknak is élni
ezekkel a jogokkal.

Segédanyagok:
•

Mik az emberi jogok? füzet

•

„30 jog - 30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések (DVD)

Kiosztandó anyagok:
•

Amit bárki megtehet az emberi jogokért (az „Amit bárki megtehet" című részből,
a 141. oldalról).

ldőtartam:
1. Figyelemfelkeltés

5 perc

2. Kulcsszavak, felolvasás, filmvetítés
(A 26-30. emberi jog)

30 perc

3. Fogalmazás

20 perc

Teljes időtartam:

55 perc

Tanári felkészülés:
•

Olvassa el a 26-30. emberi jogot a Mik az emberi jogok? füzetben, valamint a teljes
változatot a füzet végéről. Amikor a teljes részt olvassa, használjon egy jó szótárt
azoknak a szavaknak a tisztázására, amelyekben bizonytalan.
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•

Sokszorosítsa a 141-142. oldalon található „Amit bárki megtehet az
emberi jogokért" című kiosztandó anyagot.

Tanácsok:
•

Ezen a ponton a diákok valószínűleg nagyon lelkesen írnak majd fogalmazást, és alig
várják majd, hogy tehessenek valamit az emberi jogok érdekében. Ha valamelyik
diák mégsem lenne lelkes, akkor a tanárnak négyszemközt kell beszélnie vele, mivel
valószínűleg van valami, amit nem ért, és amiben segíteni kell neki.

•

Fogadja el még a legegyszerűbb akciót is a „Mit fogok tenni?" fogalmazás részeként
(az óravázlat szerint). Már az előrelépés, ha csak beszélünk egy másik emberrel az
emberi jogokról.

•

Javasolja a diákoknak, hogy alakítsanak egy Fiatalok az Emberi Jogokért
klubot, és munkálkodjanak együtt az emberi jogok érdekében. A klub projektjei
tartalmazhatnak tételeket az „Amit bárki megtehet az emberi jogokért” listából,
vagy a diákok is kitalálhatják, hogy mit tegyenek. Ezenkívül játszhatnak egy
olyan játékot, hogy az emberi jogokra való figyelemfelkeltés érdekében annyi
embernek mutatják meg a UNITED-et, amennyinek csak tudják. Megtaníthatják
másoknak a UNITED-dalt, vagy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát,
és olyan vitákat szervezhetnek, amelyek eredményeként jobban elismerik az
emberi jogokat. Mikor megalakítják a klubot, értesítsék a Fiatalok az Emberi
Jogokért Nemzetközi Szervezetét, hogy a klub megfelelő támogatást és anyagokat
kaphasson a tevékenységéhez.
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VIII. foglalkozás: Óravázlat
Javasoljuk, hogy az óravázlat különböző részeit a következő sorrendben vezesse le:

Figyelemfelkeltés (5 perc):
Használja ezt a gyakorlatot az érdeklődés felkeltésére és arra, hogy bevonja a diákokat
az óra menetébe.
Mutassa meg a diákoknak Afrikát és Madagaszkárt a térképen, majd olvassa fel a
következő történetet (forrás: un.org/works):
Lolona története (Madagaszkár): Lolona egészen 30 éves koráig nem tudott írni és
olvasni. Nem tudott a rokonainak levelet írni, vagy elolvasni azt, amit ők írtak. A halászati
vállalkozás, aminek férjével a tulajdonosai voltak, veszteséges volt, mert nem ismerte a
matematikát, és nem tudta kezelni háztartásának és vállalkozásának pénzügyeit.
Ekkor az Egyesült Nemzetek és egy Malagasy Mahomby nevű csoport összefogott annak
érdekében, hogy megszervezzék a helyi oktatást Lolona és a többi falubeli számára.
Lolona nem tudott naponta elmenni az új iskolába, ahogy szeretett volna, mert hetente
kétszer két és fél órát kellett gyalogolnia, hogy szülőfalujából, Maroharonából elmenjen
Fianarantsoába, egy távoli városba. Fianarantsoában Lolona eladta a halakat, majd 2.5
órát gyalogolt haza este. Mindezek ellenére keményen dolgozott azon, hogy elvégezze a
felnőttoktatási programot. Ez körülbelül két hónapig tartott neki, és a végén ezt mondta:
„Az életem teljesen megváltozott."
Nagyon örül a rokonaitól kapott leveleknek, és boldog, hogy ő is írhat nekik. Az üzlete
sokkal jobban megy, éppúgy, mint a többi 70 ismerősének és szomszédjának, akik vele
együtt elvégezték a programot. Az egész falu élete megváltozott.
Madagaszkáron 10 gyerekből 4 nem jut el az ötödik osztályig. Ők vagy egyáltalán nem
jutnak iskolába, vagy kimaradnak 11 éves koruk előtt. Sokan abbahagyják a tanulást,
amikor megtanulták leírni a saját nevüket, mert a szüleik azt gondolják, hogy ezzel már
elegendő képzést kaptak. Amint a gyerekek megtanulják leírni a nevüket, a szülők azt
akarják, hogy dolgozzanak, hogy így mindenkinek legyen mit ennie.
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Mintegy 990 millióra becsülik a világban azok számát, akik nem tudnak olvasni. Az
összehasonlítás kedvért, Görögország lakossága 11 millió, Svájcé kb.7 millió, az Egyesült
Államoké 300 millió, Koreáé pedig 48 millió. Tehát 990 millió több, mint sok ország
együttes lakossága. Ez megdöbbentően sok ember.
Sokan az elmaradott területeken (olyan helyek, ahol az emberek keményen dolgoznak a
túlélés érdekében, és azért, hogy túljussanak a nehézségeken) úgy érzik, hogy a lányoknak
nincs szükségük oktatásra: Lolona nem tudott olvasni, és az írástudatlanság nagyon
gyakori volt a falujában élő nők körében. Most Lolona férje, Rakotazafy Emmanuel
ezt mondja: „Nagyon büszke vagyok arra, hogy a feleségem írástudó, hogy tud írni és
olvasni" Van egy kislányuk, és Rakotazafy azt hirdeti: „A nőket oktatni kell, mert ez
nagyon fontos számukra és a gyermekeik számára. Minden gyerekünk iskolába fog járni,
függetlenül attól, hogy fiú-e vagy lány.”
Vége

A téma megvitatása:
Néha egy érdekes vita egy ilyen egyszerű kérdéssel kezdődik: „Mi a véleményetek arról,
hogy...?” Tegye fel ezt a kérdést, és szólítson fel néhány diákot, ahogy az idő és a diákok
érdeklődése engedi.

A 26. emberi jog (6 perc) - kulcsszavak:
tanulás: A tudás és a képességek megszerzése általában oktatáson keresztül, főképp
iskolákban vagy hasonló helyeken. Példa: A tanulás akkor a legértékesebb, amikor
hasznosítjuk a tanultakat.
általános iskola: Sok országban ez az iskolatípus nyújt alapvető oktatást elsőtől a
nyolcadik (esetleg a hatodik) osztályig, ami 6 éves kortól 12-14 éves korig tart. Példa:
Az általános iskolában megtanultunk írni, olvasni és számolni.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 26. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza
el alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Bizonyosodjon meg róla, hogy a diákok
megértették.

A téma megvitatása:
Miért része ennek az emberi jognak az, hogy a szüleink megválaszthatják, hogy mit
tanuljunk?
Tanulhattok olyan dolgokat is, amiket ti szeretnétek?
Mit szeretnétek tanulni? (Ne hagyja, hogy arról beszéljenek, amit nem szeretnének
tanulni - tartsa meg a pozitív hangvételt.)
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Filmvetítés:
Játssza le a 26. emberi jogról szóló videót a,30 jog-30 kisfilm társadalmi célú hirdetések
közül.

A 27. emberi jog (6 perc) - kulcsszavak:
kultúra: Művészet, zene, irodalom (egy társadalom értékes, kreatív írásos munkái),
eszmék, tudományos fejlesztés és más emberi alkotások, amelyek egy néphez vagy az
egész emberiséghez tartoznak. Példa: A kultúrát élvezem, amikor a barátaimmal zenét
hallgatok.
szerzői jog: Annak törvényes joga, hogy kizárólagosan egy valaki készíthessen másolatot
egy irodalmi, képzőművészeti, fényképészeti, zenei vagy más művészi alkotásról. Ha te
alkottad azt, akkor a tiéd, hacsak engedélyt nem adtál a lemásolására valaki másnak.
Példa: A szerzői jog megvéd azoktól, akik le akarják másolni a dalodat, és el akarják adni
saját hasznukra.
kalózkodás: Az a tevékenység, amikor felhasználják vagy lemásolják valaki művészi
munkáját az illető engedélye nélkül azért, hogy ezzel valaki más (illegálisan) pénzt
keressen. Példa: Zenei CD-kkel kapcsolatos kalózkodáson kapták rajta.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 27. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Kérdések feltevésével ellenőrizze a tanulók
megértését.

Demonstráció:
Kérje meg a diákokat, hogy nyissanak ki egy könyvet, és keressék meg benne a szerzői
jog szimbólumát. Ez általában az első néhány oldal valamelyikén található, a kiadóra
vonatkozó információkkal együtt.

A téma megvitatása:
Igazságos-e valaki más alkotását felhasználni arra, hogy a saját magad számára szerezz
pénzt belőle? Miért igen, vagy miért nem?
Igazságos-e felhasználni valaki alkotását anélkül, hogy engedélyt kérnénk rá és fizetnénk
érte?
Mi van akkor, ha valaki egy másik ember munkájának másolatát kínálja neked (mondjuk
egy zenei CD-t), és tudod, hogy nem fizetett érte, de nagyon olcsón ajánlja? Az a valaki
egy tolvaj? (A válasznak IGEN-nek kellene lennie.) Mit teszel ilyenkor?
Szerinted miért hívják ezeket az illegális példányokat „kalózpéldányoknak”? Mivel
foglalkoznak a kalózok? (Elrabolják mások értékeit.)
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A 26-30. emberi jog
Filmvetítés:
Játssza le a 27. emberi jogról szóló videót a „30 jog-30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 28. emberi jog (5 perc) - kulcsszavak:
igazságos: Becsületes, helyesen cselekszik, követi a szabályokat; nem előítéleten vagy
aljasságon alapuló. Példa: Igazságos, hogy a kislány a bátyjához hasonlóan iskolába
járhat.
szabad: Azt teheti, úgy viselkedhet vagy gondolkodhat, ahogyan akar; olyan személy,
aki nincs valaki más nemkívánatos kontrollja alatt. Példa: Szabadok vagyunk, amikor
megválaszthatjuk a munkánkat, a tanulmányainkat, hogy milyen a külső megjelenésünk,
illetve azt, hogy melyik vallásban hiszünk, vagy éppen nem hiszünk.
rend: Egy békés állapot, amelyben az emberek betartják a szabályokat, és tisztelik
egymást. Példa: Amikor rend van a városunkban, aggodalom nélkül sétálgathatunk.
Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 28. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Kérdések feltevésével ellenőrizze a tanulók
megértését.

Filmvetítés:
Játssza le a 28. emberi jogról szóló videót a „30 jog-30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 29. emberi jog (10 perc) - kulcsszavak:
felelősség: Hajlandónak lenni valamiről gondoskodni, valamit megvalósítani;
felismerni, hogy valaminek az okozói vagyunk, és folytatni az arról való gondoskodást.
Példa: Felelősséget vállalt azért, hogy megismertesse másokkal az emberi jogokat.
kötelesség: Olyan dolog, amit erkölcsi vagy jogi alapon meg kell tennünk. Példa:
Kötelességem segíteni az édesanyámnak és az édesapámnak.

Felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 29. emberi jogot. Feltétlenül magyarázza el
alaposan, hogy mit jelent ez az emberi jog. Kérdések feltevésével ellenőrizze a tanulók
megértését.
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A téma megvitatása:
Ossza ki az „Amit bárki megtehet az emberi jogokért' című anyagot, és kérdezze meg:
„Hogyan védheted meg mások jogait és szabadságát?" Győződjön meg róla, hogy a diákok
valóságos példákat hoznak. Ha a példák a távoli jövőre vonatkoznak, vagy arra, „amikor
majd én leszek a világ ura...”, akkor csak nyugtázza a választ, és kérjen példákat arra, hogy
mit tudnak most tenni ennek érdekében. Írja fel a válaszokat a táblára. Biztassa a diákokat,
hogy írjanak új ötleteket a kiosztott papírokra.

Filmvetítés:
Játssza le a 29. emberi jogról szóló videót a „30 jog- 30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

A 30. emberi jog (3 perc) - felolvasás:
Olvassa fel a Mik az emberi jogok? füzetből a 30. emberi jogot. Amennyiben a diákjai
ezt könnyen megértik, akkor egyszerűen csak olvassa fel. Általában nincs szükség
magyarázatra.

Filmvetítés:
Játssza le a 30. emberi jogról szóló videót a,30 jog -30 kisfilm" társadalmi célú hirdetések
közül.

Fogalmazás (20 perc):
„Amit tenni fogok azért, hogy az emberi jogok a magam és mások számára is
megvalósuljanak". A fogalmazásnak tartalmaznia kell: 1. az emberi jogok fontosságát;
2. milyen tényleges tevékenységeken keresztül fog az adott tanuló javítani az emberi
jogok állapotán az élete bármely területén (család, iskola, játszótér, szomszédság, klub,
az országa, a világ stb.); 3. kinek fog segíteni; és 4. milyen eredményt vár ettől.
Megjegyzés: Ismertesse a diákokkal a következő óra tervezetét. Ez segítségükre lesz
abban, hogy már előre ötleteket gyűjtsenek.

Szorgalmi feladat:
Kérje meg a diákokat, hogy tanulják meg fejből a Mik az emberi jogok? című füzetből
a 26-30. emberi jogot. Képesnek kell lenniük majd a diáktársuknak vagy tanáruknak
felmondani azokat.
Ha jónak látja, valamilyen jutalommal, kiváltsággal, matricával, bármilyen számukra
értékes aprósággal elismerheti azokat a diákokat, akik meg is teszik ezt.
Vége
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Az emberi jogok kreatív feldolgozása
IX. foglalkozás: Tanári ismertető
Cél:
Egy kreatív projekt elvégeztetésével hozzásegíteni a tanulókat a saját emberi jogaik
megértéséhez. Ez a gyakorlat aktív részvételt igényel tőlük, és ennek során növekedni
fog a felelősségérzetük az emberi jogokról tanultak iránt.

Segédanyagok:
•

Mik az emberi jogok? füzet

•

UNITED (DVD)

Kiosztandó anyagok:
•

Nincsenek.

ldőtartam:
1. A téma megvitatása

5 perc

2. A kulcsszavak meghatározása

5 perc

3. A UNITED levetítése és megvitatása

10 perc

4. Csoporttevékenység

30 perc

5. Rendrakás

5 perc

Teljes időtartam:

55 perc
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Tanári felkészülés:
•

A projekthez szükség lesz rajzlapra, ceruzákra és színes ceruzákra. Ha az iskolának
vannak jelmezei, akkor felhasználhatják azokat a jelenetekhez. Lehetőség szerint
gondoskodjon gyurmáról is.

•

Készítsen elő egy DVD-lejátszót, vagy egy DVD lejátszására alkalmas
számítógépet.

Tanácsok:
•

A diákokat gyakran magukkal ragadják a kreatív ötletek. Mondja meg nekik, hogy
10 percük van a projekt megtervezésére és megszervezésére; ez lehet egy
művészeti alkotás előzetes vázlata, vagy egy jelenet terve és a színészek
kiválasztása. Szóljon nekik öt perccel a rendrakás megkezdése előtt.

•

Adjon meg egy maximális időtartamot a produkciókhoz, a versek felolvasásához, a
történetek elmeséléséhez stb. Mindezeknek bele kell férniük a következő óra idejébe.
Senki sem akarja, hogy csak azért kimaradjon, mert nem jut rá idő. A következő órán
lesz 40 perc a produkciókra. Eszerint ossza be az időt, például egyenként 5 percet,
ha nyolc produkció van.

•

Ha az idő engedi, akár egész órákat is a diákok rendelkezésére bocsáthat, hogy
kidolgozzák és begyakorolják emberi jogi alkotásaikat.

•

Választhatja azt is, hogy felajánlja a diákok számára annak lehetőségét, hogy mind a
30 emberi jogot megtanulják kívülről (ha még nem tették volna meg). Tegye lehetővé
a diákok számára, hogy a következő órán felmondhassák a 30 emberi jogot. Egymás
után sorban mondjanak fel egy-két jogot.

•

Az „Ismerjünk meg néhány humanitáriust" című részben található életrajzok
bármelyikét fel lehet dolgozni. A kis Ruby Bridgesről szóló történet például könnyen
megvalósítható, és nagyon elragadó lehet.

•

Még most sem késő vendégeket hívni a bemutatóra, ha ez még nem történt volna
meg. Fontolja meg annak lehetőségét, hogy meghívjanak egy másik osztályt, az
iskola vezetőségét és/vagy a szülőket. Ez megerősíti a tanulókban az erőfeszítéseik
fontosságát, motiváló hatással van rájuk, és izgalmas légkört teremt. Ha már
kiküldték a meghívókat, akkor ez az alkalmas időpont arra, hogy kiküldjenek egy
emlékeztetőt a vendégek megjelenésének ismételt megerősítésére.

•

A tanulók munkáit helyezzék lefűzhető tasakokba, és állítsanak össze belőlük egy
gyűrűs dossziét. A dosszié tartalmazza a fogalmazásokat, rajzokat, a
tevékenységekről készített fényképeket, a Tanuljunk meg összefogni fogadalmat stb.
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A tanulók büszkén fogják kiállítani ezt a közelgő bemutatón, és aztán egy ideig kiállítva
maradhat az osztályteremben is.
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IX. foglalkozás: Óravázlat
Javasoljuk, hogy az óravázlat különböző részeit a következő sorrendben vezesse le:

A téma megvitatása (5 perc):
Kérje meg a tanulókat, hogy nézzék át a Mik az emberi jogok? füzetüket. Tegye fel nekik
a következő kérdést: „Melyik a kedvenc emberi jogotok?" Legtöbbjük ki fogja fejteni a
válaszát.

Kulcsszavak (5 perc):
kommunikáció: Egy gondolat vagy elképzelés átadása egy másik személynek, hogy az
fogadja és megértse azt. A kommunikáció hang, írás, előadás, zene, fénykép vagy más
kreatív vagy gyakorlati eszköz felhasználásával valósulhat meg. Példa: Amikor megnéztem
a festményt, megértettem a festő kommunikációját a legjobb barátokkal kapcsolatban.
művészet: A kifejezés egy módja, amely magába foglalja a szépséggel, képzelőerővel és új
ötletek kommunikációjának szándékával történő kreatív alkotásokat. Példa: A művészet teszi
széppé és érdekessé a világunkat.

Filmvetítés és a téma megvitatása (10 perc):
Játssza lea UNITED-et. Kérdezze meg: „Ez művészet? Van benne kommunikáció?"

Csoporttevékenység (30 perc):
A diákok bemutatják majd a kedvenc emberi jogukat az általuk megválasztott művészeti
formában. Osszon ki papírokat, a diákok pedig iratkozzanak fel az általuk választott művészi
kategóriára:
•

Rajzolás/festés

•

Jelenetírás és előadás
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•

Fényképkészítés az emberi jogok témájában

•

Dalszerzés

•

Versírás

•

Történetírás

•

Gyurmafigurák vagy gyurmajelenet készítése

•

Egy táncmű koreografálása

•

Egy videofelvétel készítése

•

A UNITED-dal előadása

•

Egyéb (a fentiek ötvözése vagy további ötletek megvalósítása)

Emlékeztesse a tanulókat, hogy amikor bemutatják az alkotásaikat, előadják a
színdarabjaikat vagy eléneklik a UNITED-dalt, vendégek is jelen lesznek, és ezért
önállóan is gyakorolniuk kell. Biztosan jó benyomást akarnak majd kelteni.
Tudassa a diákokkal, hogy mindenkinek lehetősége lesz bemutatni a művét. A mai vagy
a következő órán módjuk lesz bemutatni az alkotásukat, felolvasni a történetüket vagy
elénekelni a dalukat, stb.
Kérje meg a tanulókat, hogy véglegesítsék, mit fognak csinálni, és érje el, hogy az
előadásaik és a színdarabjaik tökéletesítésén dolgozzanak, hogy készen álljanak a nézők
előtti bemutatásukra.

Rendrakás (5 perc):
Kérje meg a diákokat, hogy fejezzék be és pakoljanak el.

Szorgalmi feladat:
Kérje meg a diákokat, hogy tanulják meg kívülről a Mik az emberi jogok? füzetből mind a 30
emberi jogot (az alattuk levő magyarázatokat nem kell megtanulniuk). Képesnek kell lenniük
majd egy diáktársuknak vagy a tanáruknak felmondani azokat.
(Ez csupán azoknak a diákoknak jelent kihívást, akik még nem tanulták meg őket a
korábbi órák során.)
Ha jónak látja, valamilyen jutalommal, kiváltsággal, matricával, bármilyen számukra
értékes aprósággal elismerheti azokat a diákokat, akik meg is teszik ezt.
Vége
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Az emberi jogi bemutató
X. foglalkozás: Tanári ismertető
Cél:
Lehetőséget biztosítani a diákoknak arra, hogy megoszthassák másokkal az emberi
jogokkal kapcsolatos nézeteiket. Megerősíteni a tanulókat a 30 emberi joggal kapcsolatos
megértésükben azáltal, hogy megnézik a társaik bemutatóit.

Segédanyagok:
•

Mik az emberi jogok? füzet

Kiosztandó anyagok:
•

Oklevelek (letölthetők a hu.youthforhumanrights.org/downloads internetcímről).

Időtartam:
1. Felkészülés

5 perc

2. Bemutató

40 perc

3. Oklevélátadás

10 perc

4. Rendrakás
Teljes időtartam:

5 perc
60 perc

Tanári felkészülés:
•

Kérjen visszajelzést a meghívottaktól, hogy ki jön el a bemutatóra (VIP-k, szülők.
más tanárok stb.). Tervezze meg, hogy hol fogják tartani a bemutatót, ahol minden
nézőt le lehet majd ültetni. Gondoskodjon egy fényképezőgépről/kameráról, hogy
felvételeket lehessen készíteni, és dokumentálni lehessen a bemutatókat.
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AZ EMBERI JOGI BEMUTATÓ
•

Választható: Menjen el egy helyi képkeretezőhöz vagy egy művészeti boltba, és
kérje mega tulajdonost, hogy támogassa az iskolát azzal, hogy ad egy fekete, kék
vagy barna paszpartut (képet körülvevő szegély) (ideális esetben mindháromból
egyet), olyan méretűt, amelyen a belső kivágás akkora, hogy a diákok rajzlapjához
keretként szolgálhasson. (Lásd a Tanácsok című részt az alábbiakban.)

•

Hívják meg a szülőket, az iskola vezetőségét vagy egy másik osztályt.

•

Készit(tes)sen okleveleket a tanulók nevével és az ön aláírásával.

Tanácsok:
•

Amennyiben már minden diák megtanulta a 30 emberi jogot, állítsa fel őket és
mondassa el velük kórusban (vagy úgy, hogy a diákok a helyes sorrendben, egymás
után elmondanak egy-egy emberi jogot). Tegye ezt elevenné, harsánnyá és
lendületessé. Gratuláljon nekik, mivel minden emberi jogot alaposan megismertek, és
így képessé váltak arra, hogy az emberi jogokról kommunikáljanak, odafigyeljenek
rájuk, és jobban alkalmazzák őket.

•

Ha a tanulók elő akarják majd adni a UNITED-dalt, akkor gyakoroltassa velük addig
amíg jól nem megy nekik.

•

Azok a tanulók, akik egy színjátékot adnak elő, többször is át kell, hogy ismételjék
azt a bemutató előtt, hogy biztosan tudják majd.

•

Ha az idő engedi, hívja ki egyesével a diákokat az osztály elé, hogy bemutassák az
alkotásukat. Biztassa őket arra, hogy röviden mutassák be a művüket. A
kétdimenziós műveket a paszpartu segítségével lehet prezentálni. Ha nincs elég idő
ahhoz, hogy a diákok egyesével mutassák be rajzaikat a csoportnak, akkor a művek
számára állítsanak fel egy kiállító táblát és/vagy asztalt, hogy a közönség
megnézhesse őket.

•

Vetítse le a UNITED-videót a jelenlévőknek.

•

Ha a végére nem marad elég idő, akkor a tanulókat csoportosan is kiszólíthatja az
oklevelük átvételére ahelyett, hogy egyesével hívná ki őket.
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Az emberi jogi bemutató
X. foglalkozás: Óravázlat
Ezen a bemutatóórán a diákok lehetőséget kapnak az előző órán alkotott műveik
bemutatására, előadására, elmondására stb.

Tanulói felkészülés (5 perc):
Szükség esetén adjon nekik öt percet, hogy felállíthassák a műveiket, gyakorolhassák
a történeteik előadását vagy a verseik felolvasását, illetve bármilyen más előkészületet
elvégezzenek.

A tanulók bemutatója (40 perc):
Üdvözölje a vendégeket, és mondjon nekik néhány szót az osztály által végzett emberi
jogi programról és foglalkozásokról.
Szólítsa ki a diákokat vagy a csapatokat egyenként, hogy bemutassák alkotásukat.
Megjegyzés: Ha néhányan megtanulták a 30 emberi jogot, bizonyos időközönként
kérje meg őket azok elmondására. Más szóval szólítson fel egy diákot, hogy mutassa meg
a rajzát, majd egy másikat, hogy olvassa fel a versét, majd egy harmadik diákot, hogy
elmondja a 30 emberi jogot, majd további diákokat, hogy előadják a jelenetüket, vagy
elénekeljék a dalukat, majd még egy diákot, aki elmondja a 30 emberi jogot, és így tovább.
Ez javítja majd a diákok és a nézők megértését az emberi jogokkal kapcsolatban.

Oklevélátadás (10 perc):
Ez a tanulók oklevélátadó ünnepsége. Fontos, hogy ünnepélyesen és jelentőségteljesen
vezesse le az eseményt. Szólítsa ki a tanulókat, gratuláljon nekik a teljesítményükért és
azért, hogy most már képesek segítséget nyújtani az emberi jogok területén, és adja át
nekik a program elvégzését igazoló oklevelüket.

Rendrakás (5 perc):
Kérje meg a diákokat, hogy fejezzék be és pakoljanak el.
Vége
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Az emberi jogi bemutató

Az emberi jogok sikeres alkalmazása
XI. foglalkozás: Tanári ismertető
Cél:
Visszajelzéseket gyűjteni az emberi jogi tanegység sikerességének felméréséhez, valamint
gratulálni a tanulóknak a megszerzett ismereteikhez és ahhoz, hogy az emberi jogok aktív
támogatói lettek.

Segédanyagok:
•

Mik az emberi jogok? füzet

•

Az emberi jogok története film

Kiosztandó anyagok:
Tanuljunk meg összefogni - Sikerbeszámoló (146. oldal, illetve letölthető a
hu.youthforhumanrights.org/downloads internetcímről)
Tanulói kérdőív (lásd a „Mielőtt belekezdnének" című részt a 15. oldalon)

Időtartam:
1. Az emberi jogok története film

10 perc

2. A téma megvitatása

15 perc

3. A kulcsszavak meghatározása

5 perc

4. Fogalmazás

15 perc

5. Kérdőív

10 perc

Teljes időtartam:

55 perc

118

AZ EMBERI JOGOK SIKERES ALKALMAZÁSA
Tanári felkészülés:
•

Sokszorosítsa a kiosztandó anyagokat.

Tanácsok:
•

Kérjen meg egy diákot, hogy írja fel a fogalmazás témájára rávezető kérdéseket a
táblára, hogy a tanulók - miközben írnak - láthassák azokat.

•

Az ezeket az órákat követő néhány héten keresztül beszéljenek rendszeresen az
emberi jogokról. Beszéljék meg, hogy a diákok milyen emberi jogokat figyeltek meg
alkalmaztak, vagy melyek érdekében tettek valamit. Tegyen majd fel ahhoz hasonló
kérdéseket, mint amiket a mai téma megvitatása során kérdez.

•

Amint véget ér ez a tanegység, figyelje meg azokat a diákokat, akik a másokkal való
kapcsolataikban elősegítik az emberi jogok használatát, akik tudatosítják a
többiekben az emberi jogokat azáltal, hogy beszélnek róluk, vagy tevékenységeket
vállalnak az emberi jogi helyzet javítása érdekében. Amikor ilyen dicséretes
viselkedést tapasztal, kérjük, hogy írja le, mi történt, és küldje el a Fiatalok az Emberi
Jogokért Nemzetközi Szervezetének postán vagy e-mailben. Az anyag akár a
honlapjainkra is felkerülhet majd. Adja tudtára az ilyen diákoknak, hogy büszke rájuk.

•

Mutassa meg az iskola vezetőinek és a tanártársainak az emberi jogi tanegység
eredményeit, és biztassa őket, hogy Ők is vezessék be a programot az osztályaikban
vagy a hatáskörük alá tartozó területen.
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Az emberi jogok sikeres alkalmazása
XI. foglalkozás: Óravázlat
Ezzel a foglalkozással zárul a Mik az emberi jogok? tanegység. Javasoljuk, hogy az
óravázlat különböző részeit a következő sorrendben vezesse le:

Filmvetítés (10 perc):
Játssza le ismét Az emberi jogok története című filmet; most még több mondanivalója lesz
a tanulók számára. Bár az emberi jogok érvényre juttatásának feladata egész életünkre
szól, Az emberi jogok története ezen a ponton a foglalkozások méltó lezárásául szolgál.

A téma megvitatása (15 perc):
Kérdezze meg a diákokat, hogy amióta elkezdtek foglalkozni az emberi jogokkal,
megfigyelték-e az emberi jogok bármilyen megsértését a környékükön, a játszótéren,
a tévében stb.
Kérdezze meg, volt-e lehetőségük segíteni valakinek az emberi jogokon keresztül, amióta
ezekről van szó az órákon.
Kérdezze meg, hogy sikerült-e valamelyiküknek egy helyzetet jobban kezelni azáltal,
hogy ismerte az emberi jogokat.
Kérdezze meg, hogy megvitatták-e valakivel - a szüleikkel, barátaikkal, idegenekkel,
szomszédokkal, bárkivel - az emberi jogokat. Kérje meg őket, hogy mondják el, hogyan
zajlott a beszélgetés és mi lett az eredménye. Tanultak valamit attól a személytől? Tanult
valamit a személy a diáktól? Volt valami, amiben meg tudtak egyezni?
Kérdezze meg, hogy az emberi jogi órák melyik része volt a kedvencük.

Kulcsszavak (5 perc):
siker: Egy jó eredmény; egy valami érdekében végzett munka eredményes befejezése;
a győzelem vagy teljesítmény érzése. Példa: Nagyon nagy siker volt a számára, hogy át
tudta úszni a medencét.
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AZ EMBERI JOGOK SIKERES ALKALMAZÁSA
Fogalmazás (15 perc):
Ossza ki a „Tanuljunk meg összefogni - Sikerbeszámoló" című lapokat. Kérje meg a
diákokat, hogy írjanak egy rövid fogalmazást. A következő kérdések közül válasszanak
legalább hármat, és írjanak egy-egy bekezdést mindegyikről: Mi tetszett neked abban,
hogy megismerhetted az emberi jogaidat? Milyen új ötleteket kaptál? Megfigyelted-e az
emberi jogok bármilyen megsértését? Segítettél valakinek az emberi jogaival kapcsolatosan?
Képes voltál jobban kezelni egy helyzetet, mert ismerted az emberi jogaidat? Beszélgettél
valakivel az emberi jogokról - miről beszéltetek? Mi változott meg számodra ezeknek
az emberi jogi óráknak az eredményeként? A fogalmazást fejezzék be azzal, hogy kivel
szeretnék megosztani, amit megtanultak, és miért.

Utólagos felmérő kérdőív (10 perc):
Mondja el a diákoknak, hogy most ugyanazt a kérdőívet fogja kiosztani, amit az első
emberi jogi foglalkozás elején kaptak. Kérje meg őket, hogy a legjobb tudásuk szerint
válaszoljanak a kérdésekre. Ez nem egy dolgozat - csak arra szolgál, hogy felmérjük a
témával kapcsolatos jelenlegi tudásukat.
Vége

121

Egyszerre egy csoda
Dr. Muhammad Yunus
Scan @ 25-Apr-2019 18:14
Egyszerre egy csoda

Néha a jelentős emberbaráti mozgalmak is egyszerűen kezdődnek. A bangladesi
Muhammad Yunus gazdag szülők gyermekeként megtanulta édesanyjától, hogy segítse a
szegényeket, cserkészcsapata vezetőjétől, Quazi Shahibtól pedig azt, hogy az igaz
barátság, a vezetés, a csapattagság, az önmagáról való gondoskodás és a kemény
munka milyen értékes.
Szorgalmasan tanult, és ösztöndíjat nyert a Tennessee államban, Nashville városában
működő Vanderbilt Egyetemre, ahol megszerezte közgazdasági doktori diplomáját.
Amikor visszaérkezett Bangladesbe, és elkezdett közgazdaságtant tanítani az egyetemen,
felfedezte, hogy azok a gondolatok, amelyeket megtanult, és amiket a tanulóinak átad,
nem segítenek országa szegény lakosain.
Ekkor 1974-et írtak, és az éhínség több mint egymillió embert ölt meg Bangladesben.
Eldöntötte, hogy körülnéz a szegény falvakban, és megnézi, mit tud tenni. Dr. Yunus
találkozott a nagyon szegény, 21 éves Sufia Begummal, aki az út mellett bambuszkosarakat
szőtt. Amikor beszélt vele, felfedezte, hogy az asszonynak pénzt kell kölcsönkérnie attól
a gazdag üzletembertől, aki később megveszi tőle az elkészült kosarait, hogy megvehesse
a bambuszt a kosaraihoz. Az üzletember magas kamatra adta a pénzt - heti tíz centért
adott egy dollárt!
Amikor az asszony befejezte a munkáját, megvett még egy adag bambuszt, és kifizette
a pénzt: a pénzért, amit kölcsönkért, csupán kettő centet keresett egy kosáron! Az
üzletember tartotta meg az egész hasznot.
Dr. Yunus megállapította, hogy ha ennek a nőnek lett volna egy kis pénze, tizenkettő
dollárja, akkor olcsón tudta volna megvenni a bambuszt, sokkal többet keresett volna,
és soha többé nem lett volna szüksége a mohó üzletemberre.
Dr. Yunus a saját zsebéből adott kölcsön a nőnek és bízott benne, hogy az vissza fogja
fizetni. A barátai azt mondták, hogy soha többet nem fogja látni azt a pénzt. Azt
gondolták, hogy hiú ábránd volt kiadni a pénzt, de lám, a nő hamarosan minden fillért
visszafizetett.
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TANÁRI KÉZIKÖNYV FIATALOK AZ EMBERI JOGOKÉRT
Az élete jobbá vált. Függetlenebb lett, és nem volt annyira szegény. Ő és a családja saját
maguk változtatták meg a saját helyzetüket. Mégiscsak volt remény.
Dr. Yunus elkezdte azokat a falusi asszonyokat csoportokba szervezni, akiknek pénzre
volt szüksége. Először nem volt könnyű. Nem akartak kölcsönt felvenni anélkül, hogy
bizonyosak lettek volna abban, hogy vissza is tudják fizetni, de amikor egyik a másik
után érte el a sikereket, megértették az elképzelést.
Dr. Yunus megpróbált olyan bankot találni, amelyik elvállalta volna a projektet, de a
bankok azt hitték, hogy a szegény emberek nem lesznek képesek visszafizetni a pénzt,
és a bankok pénzt akartak keresni. Dr. Yunus személyes hitelezése működött egy kis
faluban, azonban az nem volt elég, hogy csupán egy kis falu kapjon segítséget. 1974-ben
eldöntötte, hogy létrehoz egy független bankot a szegények számára, viszont a bankok
nem hittek az ötletben.
Szerencsére találkozott Mr. Abul Maal Abdul Muhith-tel, aki később Banglades
pénzügyminisztere lett. 1983-ban Mr. Muhith segített dr. Yunusnak megalapítania
Grameen Bankot, arra az elképzelésre alapozva, hogy lehetséges a legszegényebbeknek
mikrohiteleket adni - nagyon kis összegű hiteleket, amelyekre a biztosítéka személy
ígérete, hogy vissza fogja azt fizetni. A kölcsönkérők csoportját alkotó személyek
csoportnyomása elősegítette, hogy visszafizessék a pénzt.
Először dr. Yunus azt akarta, hogy a nők ugyanannyi hitelt kapjanak, mint a férfiak, de
úgy találta, hogy a nők jobban törlesztettek. Jelenleg a bank ügyfeleinek 94%-a nő. A
nők az egész család megsegítésére költik a pénzt.
A Grameen Bank egészen addig növekedett, amíg 36 000 bangladesi falut látott el,
mikrohiteleket adva a rizsföldekhez, a halgazdálkodáshoz, házvásárlásra, textilkészítésre
és egyéb kisebb vállalkozásokhoz. Mára már nagyon nagy sikerűvé vált.
Ahogy dr. Yunus megfogalmazta: „Nem a szegények azok, akik nem méltók a hitelre,
hanem a bank az, ami nem méltó az emberekre"
Dr. Muhammad Yunus valódi hős a szegények számára mind a saját hazájában, mind
világszerte, és ez olyannyira így van, hogy 2006-ban elnyerte a Nobel-békedíjat.
A hősök úgy válnak hőssé, hogy a „Mit tehetnének mások ezzel kapcsolatban?" hozzáállás
helyett a „Mit tehetnék én ezzel kapcsolatban?" hozzáállással vizsgálják meg a ténylegesen
fennálló állapotokat.
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Az emberi jogok legkisebb hőse
Ruby Bridges
1960. november 14-én a hat éves Ruby Bridges néhány saroknyi utat tett meg a Louisiana
állambeli New Orleansban található otthonától a William Frantz Állami Iskoláig.
Tévékamerák követték az útját.
Feldühödött emberek mutogattak és kiabáltak a kis afroamerikai, hajában masnit viselő
lány után, és megfenyegették, hogy bántani fogják.
Miközben Ruby az iskolába ment, Dwight D. Eisenhower, az Egyesült Államok elnöke
felfegyverzett szövetségi osztagokat rendelt ki, hogy féken tartsák a dühös tömegeket. Sem
a város, sem az állam rendőrei nem voltak hajlandók segíteni. Az osztagosoknak
letartóztatással kellett fenyegetniük az embereket ahhoz, hogy kontrollálni tudják őket.
Ruby nem szólt egy szót sem, csak emelt fővel ment az iskolába, ahogy az anyukája
javasolta.
Ruby egyike volt annak a négy afroamerikai kislánynak, akiket a National Association
for the Advancement of Colored People (NAACP - kb. Nemzeti Szervezet a Színes
Bőrűek Felemelkedéséért) kiválasztott, hogy megvizsgálják, a valóságban valóban
eltörölték-e Louisiana állam egyik régi törvényét, amely kimondta, hogy a fehér és a fekete
gyerekeknek külön iskolába kell járniuk. Egy szövetségi bíró kijelentette, hogy a fekete
gyerekeket külön iskolába rendelő törvény megsérti az Egyesült Államok törvényeit, majd a
törvény eltörlésével megszüntette ezt az igazságtalanságot, és lehetővé tette, hogy a fekete
és a fehér gyerekek ugyanabba az iskolába járjanak. Ruby beleegyezett, hogy ő legyen az
első afroamerikai gyerek, aki egy fehérek által látogatott iskolában tanul.
De a törvények nem változtatják meg az embereket. Az emberek változtatják meg az
embereket.
Az első évben Ruby volt az egyetlen színes bőrű gyerek az osztályában. Hónapokig ő volt
az egyetlen színes bőrű tanuló az iskolában. A fehér szülők nem akarták, hogy a gyerekeik
egy fekete kislánnyal járjanak egy iskolába, és nem voltak hajlandóak megengedni, hogy
gyermekeik Rubyval egy iskolában legyenek.
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TANÁRI KÉZIKÖNYV FIATALOK AZ EMBERI JOGOKÉRT
A lánynak nem volt kivel játszania, nem volt kivel tanulnia, nem volt kivel ebédelnie, de eljárt
az iskolába, és mosolyogva végezte a feladatait. Mások dühe nem akadályozta meg abban,
hogy az általa helyesnek vélt dolgokat tegye. Ruby egy üres épület üres osztálytermében
tanult meg olvasni és írni.
Egyik nap a tanára, Mrs. Henry látta, ahogy Ruby megáll és megfordul. Azt gondolta,
hogy Ruby mondott valamit a tömegnek. Amikor Mrs. Henry megkérdezte, Ruby ezt
válaszolta: „Nem beszéltem, hanem imádkoztam... imádkoztam értük."
Az iskolába menet mindennap, mielőtt odaért volna a kiabáló tömeghez, Ruby elmondott
egy imát. Ezen a napon elfelejtette, amíg a sokaság közepére nem ért. Az emberek
meglepődtek, amikor Ruby megállt a járdán és hangosan imádkozott, mintha senki sem
lenne ott: „Kérlek Istenem, bocsáss meg ezeknek az embereknek. Még ha rosszakat is
mondanak, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Megbocsáthatsz nekik, ahogy valamikor
régen megbocsátottál azoknak, akik olyan borzalmas dolgokat mondtak rólad.”
Ruby apja portás volt, az anyja pedig egy bankban takarított éjszakánként, amikor
a gyerekei már ágyban voltak. Annak ellenére, hogy mindkét szülő dolgozott, Ruby
családja még így is éhes maradt néha. Ruby anyja minden vasárnap elvitte a gyerekeit
templomba, amióta csak megszülettek. Azt akarta, hogy kezdettől fogva közel legyenek
Istenhez. Ruby nagyon bátor volt, Minden nap eljárt az iskolába, elvégezte a feladatait,
és soha nem panaszkodott. Az egész család imádkozott, hogy legyen elég erejük minden
olyan probléma megoldásához, ami a bíróság döntése miatt csak felmerülhetett. A szülei
büszkék voltak arra, hogy Rubyt választották ki a feladatra, amely megváltoztatja a
történelmet.
Néhány hónap múlva két fehér gyerek visszajött az iskolába, majd később még néhány
A szüleik nem értettek egyet azzal, hogy egy fekete lány jelenléte az iskolában elegendő
okot adjon arra, hogy a saját gyerekeik ne részesüljenek jó oktatásban.
A következő évben a haragos tömeg feladta, hogy megpróbálja elijeszteni Rubyt az
iskolától. Ruby befejezte az általános iskolát, majd elkezdte középiskolai tanulmányait.
Évekkel később Ruby anyja így emlékezett vissza a lánya tapasztalataira:” A mi Rubynk
mindannyiunkat nagyon sok mindenre megtanított. Segített megváltoztatni az országot.
Bekerült a történelembe, mint a tábornokok és az elnökök. Az ilyen emberek vezetők, és
Ruby is az volt. Kivezetett bennünket a gyűlöletből, és elvezetett oda, hogy megismerjük
egymást mi, feketék és fehérek."
Ruby Bridges története jelenik meg Norman Rockwell A probléma, mellyel mindannyian
együtt élünk című festményén, és Robert Coles Ruby Bridges története című könyvében.
Ruby saját maga is kiadott egy könyvet Ahogy én láttam címmel.
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Ma Ruby iskolákban és rendezvényeken szerepel országszerte, hogy elmesélje a történetét,
és továbbadja azt az üzenetet, hogy tisztelnünk kell minden embert függetlenül attól,
hogy milyen színű a bőre. Ruby megalapította a Ruby Bridges Alapítványt, hogy ezzel
is terjessze a hitet, miszerint az előítéleteket és a rasszizmust az oktatáson és a gyerekek
tanításán keresztül meg lehet szüntetni. ,A fajgyűlölet a felnőttek betegsége - mondta
Ruby -, és fel kell hagynunk azzal, hogy a gyermekeinket használjuk a terjesztésére.
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A béketeremtő
Oscar Arias Sánchez
Costa Rica (a név spanyolul „gazdag part"-ot jelent) az a Közép-Amerikában található
keskeny földsáv, amely elválasztja a Csendes-óceánt a Karib-tengertől, Észak-Amerikát
pedig Dél-Amerikától. Ez régóta egy olyan, békés ország, amelynek történelmében nem
volt rabszolgaság.
Ezen a békés földön történt, hogy 1941-ben, az ország egyik leggazdagabb kávétermelő
családjában megszületett Oscar Arias Sánchez.
Szülőföldjét olyan közép-amerikai országok határolták, amelyek történelmét zavargások
hosszú sora tarkítja - Panama és Nicaragua, valamint Nicaraguától északra El Salvador
és Honduras. Miközben Oscar felnőtt, a szomszédos országokat folyamatosan banditák
és drogbárók, forradalmak és diktátorok gyötörték.
Oscar nagyon jó tanuló volt. Miután elvégezte a középiskolát, tanulmányait a Costa Rica-i
egyetemen folytatta, ahol közgazdaságtant és jogot tanult, majd 1966-ban végzett. Az ezt
követő három évben külföldön, az angliai Essex Egyetemen és a Londoni Közgazdasági
Főiskolán képezte tovább magát, ahol ledoktorált. A” Befolyásos érdekcsoportok Costa
Ricában” című disszertációját 1971-ben publikálták, és ezzel kiérdemelte a Nemzeti Esszé
Díjat is.
Iskolái és tengerentúli utazásai során megnőtt az érdeklődése a politika és az emberi
jogok iránt. Egy olyan Közép-Amerikába tért vissza, amely szegény és zűrzavaros volt.
Tudta, hogy bármely ország leghasznosabb erőforrásai az ott élő emberek, amennyiben
a képzésüket, oktatásukat és a demokráciát támogatják, és ha valaki képes meggyőzni a
hadsereget, hogy abbahagyják a harcokat.
Dr. Arias Sánchez elkezdett terveket készíteni és lépéseket tenni a béke érdekében.
1972-ben kinevezték Costa Rica tervezési és gazdaságpolitikai miniszterévé. 1978-ban
beválasztották a kongresszusba, majd 1981-ben a Nemzeti Liberális Párt vezetője lett.
1986-ban megválasztották Costa Rica miniszterelnökévé.
Elnökként gyakran járt a nép körében, hogy saját maga hallgassa meg a problémáikat.
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A BÉKETEREMTŐ
Már a kezdetektől látható volt, hogy nem csupán saját nemzetét akarta békében vezetni,
hanem a világ többi része irányába is terjeszteni akarta a béke és az emberi méltóság
filozófiáját. „Az enyéim fegyvertelen emberek, akiknek a gyerekei sosem láttak
vadászrepülőt, tankot vagy hadihajót” - magyarázta, és ezt nem hátránynak, hanem
előnynek vélte, amit ez a kijelentése is mutat:” A fegyverek önmagukban nem harcolnak.
Olyan emberek tüzelnek velük, akik már elvesztették a reményt."
Bár országa határain túl mindenfelé harcok tomboltak, mégis fenntartotta az emberi
értékek fontosságát. „Az országom a tanárok országa, és ezért a béke országa - mondta.
- A gyermekeink könyvekkel a hónuk alatt közlekednek, nem puskákkal a vállukon."
A Szovjetunió és Kuba támogatásával a szomszédos Nicaragua egy véres háborúba kezdett
a „kontráknak" nevezett lázadókkal, akiket - nagyrészt titokban - az Amerikai Egyesült
Államok kormánya támogatott. A konfliktus nem ismert határokat: több mint 100 000
életet követelt Guatemalában, és azzal fenyegette Salvadort, hogy hasonlóan erőszakos
konfliktust robbantanak ki ott is. Annak ellenére, hogy Costa Ricának sikerült elkerülnie
a fegyveres konfliktusokat, a nicaraguai és salvadori lázadók azzal fenyegetőztek, hogy
Costa Ricában táboroznak le, és ezzel a határokon belülre viszik a háborút. Dr. Arias
Sánchez határozottan kiállt amellett, hogy mindkét sereget távol tartsa, és még keményebb
erőfeszítéseket tett a terület békéjéért.
Miután megnyerte a választásokat, az elnökségére készülve beutazta Közép- és DélAmerikát, hogy beiktatására meghívja az ottani államok vezetőit Costa Rica fővárosába,
San Joséba. Ennek eredményeként kilenc latin-amerikai állam elnöke volt jelen, amikor
elfoglalta hivatalát. A találkozón egy, a demokráciát és a szabadságot védelmező
egyezményt javasolt, amelyben hangsúlyozta, hogy minden közép-amerikai ugyanazokra
a demokratikus kiváltságokra, társadalmi és gazdasági garanciákra jogosult, mint
amelyekre minden nemzetnek joga van, valamint minden közép-amerikainak joga
van a szabad és tisztességes választásokon keresztül arra, hogy eldöntse, melyik a
legjobb kormány a számára - és ebben egyediül az emberek akarata lehet a meghatározó
tényező.
Arias Sánchez elnök csalódott volt, hogy kollégái nem támogatták az egyezményt, de
a találkozó egy másfajta gondolkodás kezdetét jelentette számukra. Vegyük figyelembe
csupán azt a munkát, amely ahhoz volt szükséges, hogy ezeket a különböző embereket
összehozza. Mások egy hasonló helyzetben visszaléptek volna, vagy akár fel is adták
volna a reményt. Nem így Arias Sánchez. Tudta, hogy a szemtől szembe kommunikáció
erőteljesebb fegyver, mint bármilyen fenyegetés, puska vagy trükk - de ez nagyfokú
bátorságot igényelt. A többi latin-amerikai vezetővel való alapvető megegyezés elérése
érdekében 1987-ben kidolgozta az Arias-béketervet, hogy véget vessen a válságnak.
Hosszú napokon keresztül dolgozott azon, hogy az előnyöket megértesse, az ötleteit
nyilvánosságra hozza, és a többiek észrevételeit meghallgassa. Végül mind a kilenc
nemzet aláírta a tervet.
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Az erőfeszítés még az egykor véres közép-amerikai területektől távolabb is kivívta a vezetők
és humanitáriusok tiszteletét. 1987 második felében Arias Sánchez megkapta a Nobelbékedíjat, amiért békét hozott Közép-Amerikának. A díj átvételekor a következőket mondta:
„A fiam, Oscar Felipe ma nyolcéves. Azt üzenem neki, és rajta keresztül az országom
minden gyermekének, hogy soha nem folyamadunk erőszakhoz, soha nem támogatunk
katonai megoldásokat Közép-Amerika problémáira."
Dr. Arias Sánchez az egész világot beutazta, hogy minden emberhez eljuttassa az üzenetét:
A béke egy véget nem érő folyamat, számtalan döntés eredménye, illetve „Az ember
biztonsága az ember méltóságának kérdése. A béke azt jelenti, hogy egy gyermek nem
hal meg, hogy egy betegség nem terjed tovább, hogy egy etnikai feszültség nem robban
ki, hogy egy más véleményen lévő személyt nem hallgattatnak el, hogy egy emberi lelket
nem tipornak el"
Ezek olyan leckék, amelyeket egymás kezelése során mindannyian tudunk alkalmazni.
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A szabadságharcos, aki nem volt
hajlandó fegyvert fogni
Mahatma Gandhi
Mohandász Indiának Karamcsand Gandhi (1869-1948) vezette azt a törekvést, amelynek
célja a közel 90 éves brit uralom alóli felszabadítása volt. Mahatma néven emlegetik, ami
„nagy lelket" jelent.
Gandhi 1869, október 2-án született az indiai Porbandarban. Édesapja, aki egy jól ismert
helyi vezető volt, akkor halt meg, amikor Gandhi még csak 16 éves volt.
Tizenhárom éves korában a szülei összeházasították egy Kasturba nevű lánnyal, akit nem
ismert. Abban az időben az ilyen megegyezéses házasság volt a szokás. A pár négy fia
közül az első 1888-ban született, pont az előtt, hogy Gandhi elhajózott volna Londonba,
hogy ügyvédi tanulmányokat folytasson.
Gandhi 1891-ben tért vissza Indiába, de szülőhazájában nem lett sikeres ügyvéd. Úgy
határozott, hogy Dél-Afrikába költözik, szándéka szerint Csak rövid időre. 1893-ban
érkezett meg oda, és jogászként kezdett praktizálni.
Dél-Afrikában-amely akkora brit birodalom része volt - Gandhi az indiaiakkal szembeni
szörnyű előítéletekkel szembesült. Nem ülhettek első osztályú vasúti kocsikban, ha fehérek
is jelen voltak; sok szálloda megtiltotta a belépésüket; megverték és gúnynevekkel
illették őket.
Gandhi a törvény használatával küzdött az indiaiak jogaiért, erőszakot azonban nem
alkalmazott. Az igazságtalanságok elleni tiltakozásul leveleket és szórólapokat írt, és békés
együtt nem működést gyakorolt: mellőzte a kormány szolgáltatásait, visszautasította, hogy
együttműködjön a hatóságokkal, és olyan passzív ellenállást gyakorolt, mint például a vonat
elé állást, hogy megakadályozza annak elindulását. Hét év után a dél-afrikai kormány feladta
az ellenállást Gandhi igazságosságért szóló követeléseivel szemben. „Röpke” dél-afrikai jogi
pályafutása az emberi jogokért folytatott 20 éves küzdelemmé vált. Ekkor készen állt arra,
hogy visszatérjen hazájába, s végül 1914-ben telepedett le újra Indiában.
Gandhi 45 éves korában kezdte el a harcot, hogy felszabadítsa hazáját a brit uralom
alól, és országa népének függetlenséget hozzon. Arra ösztönözte az indiaiakat, hogy
ne vásároljanak brit származású termékeket. Felvonulásokat vezetett a békéért és
éhségsztrájkot folytatott. Ezrekhez beszélt, hogy utasítsák vissza az olyan brit törvények
követését, amelyek igazságtalanok voltak.
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A brit kormány nem nézte jó szemmel tevékenységét, és 1922-ben 2 évre bebörtönözték.
Kollégája, Dzsaváharlál Nehru, folytatta tovább az India politikai szabadságáért vívott
küzdelmet.
De Gandhi sem adta fel, és az Indiába való visszatérését követő 15 éven belül a hazája
függetlenségéért folytatott mozgalom vezetője lett. A britek ismét letartóztatták, de ő úgy
gondolta, hogy egy igaz ügyért történő bebörtönzés megéri a szenvedést.
1947. augusztus 15-én India független ország lett, élén Nehruval, az első miniszterelnökkel.
Ekkor azonban India két fő vallása, a hindu és a muzulmán között kezdődtek harcok.
1948 januárjában a 78 éves Gandhi a vérontás megállításáért éhségsztrájkba kezdett,
mire 5 nap múlva az ellentétes oldalon álló vezetők megígérték, hogy abbahagyják a
harcot - így Gandhi abbahagyta az éhezést.
12 nappal később merénylet áldozata lett.
Gandhi milliók számára állított példát. Dr. Martin Luther King Gandhi számos módszerét
alkalmazta, hogy társadalmi változásokat hozzon az Egyesült Államokban.
Gandhi üzenetei többek között a következők voltak:
•

„A boldogság az, amikor a gondolataid, a szavaid és a tetteid összhangban vannak."

•

„Mindig legyen célod, hogy a gondolataid tiszták legyenek, és akkor minden rendben
lesz."

•

„Gyűlöld a bűnt és szeresd a bűnöst."

•

„Az őszinte különbségek gyakran a fejlődés egészséges jelei."

•

„Szabadságot akarok személyiségem teljes kifejezéséhez."

•

„A gyenge sohasem képes megbocsátani. A megbocsátás az erősek tulajdonsága."

•

„Te, saját magad kell, hogy az a változás légy, amit a világban látni szeretnél.”
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Az emberi jogok szószólója
Ralph Bunche
A Michigan állambeli Detroit 1904. augusztus 7-én egy olyan hely volt, ahol a különböző
népcsoportokhoz tartozó embereket elkülönítették, és ahol minden színes bőrűnek
„Igen, uram"-mal kellett válaszolnia. A feketék nem voltak szabadok és egyenlők. Ebben a
világban élt Fred Bunche, a fekete borbély, aki csupán fehér ügyfeleket fogadott - ezen
a napon üdvözölték feleségével, Olive-val együtt újszülött kisfiukat, a későbbi Nobel-díjas
Ralph Johnson Bunche-ot.
A boldog szülők nem is sejtették gyermekük nem mindennapi jövőjét - mint ahogy
az újszülött nagymamája sem, „Nana" Johnson, aki még rabszolgának született. De
mindhárman bíztak a hit és a szeretet erejében, amit szabadon ki is mutattak.
Évekkel később Ralph a saját családja életét a következőképpen jellemezte: „Nagyon
büszke család voltunk - a Johnson klán. Senki előtt sem alázkodtunk meg; keményen
dolgoztunk, és soha nem szégyelltük, hogy kevés pénzünk van."
Ralph tíz éves volt, amikor Fred Bunche kis családját Új-Mexikóba költöztette. Sem ő,
sem a felesége nem örvendett jó egészségnek, és úgy gondolta, hogy a száraz sivatagi
levegő jobb életet kínál, mint Detroit.
Sajnálatos módon, Ralph szülei két évvel később meghaltak, Nana Johnson pedig
Kaliforniába, Los Angelesbe vitte a fiút és annak lánytestvérét. Los Angelesben nem
volt könnyű az életük, de Nana nagymama erős és határozott nő volt. Ralph, hogy a
családnak legyen pénze, újságárusként vállalt munkát, valamint egy filmszínésznek is
dolgozott, mint mindenes.
Ralph akármit is csinált, azt a lehető legjobban tette. Az általános iskolában díjakat nyert,
a Jefferson Középiskolát pedig az osztály legjobbjaként fejezte be. Az érvelés bajnoka volt,
valamint több területen, az amerikai fociban, baseballban, kosárlabdában és futásban is
tehetséges sportember.
Tanulmányai iránti elkötelezettsége segítette Ralphot bejutni a Los Angeles-i Kalifornia
Egyetemre (UCLA). Egy ösztöndíj fedezte tanulmányainak költségeit, de az étkezéshez,
az albérlethez és az egyéb kiadásokhoz szükséges pénzért dolgoznia kellett, ezért
gondnoki állást vállalt. 1927-ben az álmaiba vetett hite és az elkötelezettsége kifizetődött:
osztályelsőként végzett, és lehetőséget kapott, hogy a Harvard Egyetemre járjon.
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A Los Angeles-i fekete közösség annyira büszke volt Ralphra, hogy 1000 dollár
összegyűjtésével - ami 1927-ben nagyon sok pénz volt - segítettek finanszírozni harvardi
tanulmányait, hogy megszerezhesse egyetemi diplomáját.
Hat évig maradt a Harvardon, hogy doktori címet szerezzen. Az embereket annyira
lenyűgözte az a képessége, hogy fontos dolgokkal foglalkozzon, hogy pénzt ajánlottak
fel neki afrikai útjához, hogy a doktori disszertációjához a francia gyarmatokat (az olyan
területeket, amelyeket egy távoli ország kontrollál), Togót és Dahomyt tanulmányozza.
A kolóniák iránti érdeklődése később egy fontos munkához juttatta az ENSZ-nél.
Mivel Dr. Ralph Bunche megszerezte az egyetemeken elérhető legmagasabb fokozatot,
most már azért tanult, hogy még többet tudjon meg a világról. Ezenkívül fontos
pozíciót töltött be a Harvard Egyetemen, a Howard Egyetemen és New York oktatási
bizottságában.
De tevékenységeit nem korlátozta csupán a tanítás területére. Aktív szerepet vállalt az
Egyesült Államokban egyre nagyobb teret nyerő polgárjogi mozgalomban. Sokan kértek
segítséget tőle, és Dr. Bunche minden korábbinál keményebben dolgozott, hogy jobb
feltételeket tudjon teremteni azoknak az embereknek, akik alapvető emberi jogokkal
sem rendelkeztek.
Az 1930-as években, mialatt a Howard Egyetemen tanított, konferenciákat szervezett, és
arra törekedett, hogy javítson az amerikai feketék helyzetén. Egy 1935-ös konferenciára
a társadalom minden rétegéből hívott embereket, hogy mindannyian hozzászólhassanak
a feketék egyenlőtlen bánásmódjával kapcsolatos témához. Azt akarta, hogy mindenki
egyenlő esélyt kapjon a kommunikációra, mivel hogyan másként érthetné meg mindenki
a helyzetet?
A második világháború 5 hosszú éve után, 1944-ben úgy látszott, hogy a küzdelem a
végéhez közeledik. Tudván, hogy milyen szörnyű volt a háború, az emberek Kínából,
Oroszországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is összefogtak, hogy
kidolgozzák, hogyan kerüljék el a háborúkat a jövőben. Dr. Bunche-t meghívták, hogy
segítsen a tanácsaival.
1945. október 24-én, csupán másfél hónappal az után, hogy a japán birodalom megadásával
befejeződött a háború, San Franciscóban 51 nemzet képviselői gyűltek össze egy olyan
békefenntartó testület végső terveinek és megállapodásainak aláírása végett, amely az
Egyesült Nemzetek Szervezete nevet vette fel.
Dr. Bunche ezt mondta: „Az ENSZ az egyetlen nagy reményünk arra, hogy egy békés és
szabad világunk legyen." Ez már önmagában is egy élet munkája lehetett volna, de Dr.
Bunche ezzel még nem volt elégedett. Még többre volt szükség.
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Bár a vezetők megegyeztek a béke fenntartásában, az nem lehetett maradandó, hacsak az
állampolgárok nem rendelkeznek emberi jogokkal. Dr. Bunche együtt dolgozott Eleanor
Roosevelttel, aki az alapvető emberi jogok listájának megfogalmazásáért felelős bizottság
vezetője volt. Ez a lista (az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata) útmutatóul szolgál
minden olyan erőfeszítéshez, amelyet az ENSZ a békéért és biztonságért tesz.
Dr. Bunche folytatta munkáját az ENSZ-nél. Számos tagállam rendelkezett gyarmatokkal
Ázsiában, Afrikában, Indiában, valamint különböző szigeteken.
A második világháború után ezek a nemzetek elkezdték felszabadítani a gyarmataikat. 1946ban az ENSZ főtitkára (Az ENSZ vezetője) Dr. Bunche-ot kinevezte egy olyan osztály élére,
amelynek az volt a feladata, hogy segítsen a volt gyarmatoknak megszervezni a saját
kormányaikat. Munkájának eredményeként közel egymilliárd színes bőrű ember jutott a
szabad politikai döntés jogához és ahhoz a joghoz, hogy megválaszthassa saját kormányát.
Dr. Bunche legfontosabb és legnehezebb munkája azonban 1947 júniusában kezdődött.
Küszöbön állt Nagy-Britannia egyik gyarmata, Palesztina szabaddá válása, és az ENSZ
feladata volt arról gondoskodni, hogy ez a folyamat békésen valósuljon meg. Az ott élő
arabok és zsidók azonban már nagyon hosszú ideje háborúztak egymással, és évszázadok
óta mindkét nép úgy érezte, hogy az egész országot megérdemli.
Az ENSZ békefenntartói szerepének ez volt az igazi próbatétele, egyben Dr. Bunche
legkeményebb személyes kihívása is, mivel ő lett az ENSZ diplomáciai testületének vezetője
Palesztinában, miután annak első vezetőjét meggyilkolták. Dr. Bunche azzal a tudattal
folytatta munkáját, hogy bármelyik oldalról lelőhetik őt. Dr. Bunche segítségével tizenegy
hónapnyi tárgyalás után létrejött az Izrael nevű új ország, és sikerült kieszközölni egy
megegyezést a négy szomszédos arab állam részéről, miszerint véget vetnek a háborúnak,
és béketárgyalásokat folytatnak.
A Közel-Keleten elért békekötések levezetéséért New York városa díszfelvonulást tartott a
tiszteletére, Los Angeles városa elnevezett róla egy napot, a Nemzeti Szervezet a Színes
Bőrűek Felemelkedéséért (NAACP) a vezetőjének kiáltotta ki, 1950-ben pedig megkapta a
Nobel-békedíjat.
Dr. Bunche azonban nem pihenhetett – az ENSZ képviselőjeként folytatta a munkáját, hogy
békét hozzon sok országba, és megakadályozza a háborúk kirobbanását. Ugyanakkor
hazájában is folytatta munkáját az emberi jogok megsértése ellen, és dr. Martin Luther
Kinggel vállvetve küzdöttek az afroamerikaiakkal szembeni tisztességes bánásmódért.
Minden olyan szituáció, amelyben őt bevonták, milliók életének javulásával végződött.
Dr. Bunche lelkesedéssel dolgozott az emberekért, mert hitt az emberek mélyen gyökerező
jóságában. Tudta, hogy egy ember cselekedete sokkal fontosabb, mint nyelvbéli
különbözősége, bőrének színe, kora, vallása vagy hite. Egy beszédében azt mondta:
„Nincsenek háborúskodó népek, csak háborúskodó vezetők vannak.”
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Valódi humanitárius volt, aki lerombolta az emberek közötti korlátokat, és békésen oldotta
meg a problémákat.
Ez az ember bebizonyította, hogy a „hátrányos helyzet" nem állíthatja meg azt, aki
elhatározta, hogy mindent megtesz a siker eléréséért. Dr. Ralph Bunche mindig hitte,
és naponta be is bizonyította, hogy, „a szív akkor a legerősebb, amikor nemes eszmékért
dobog”.
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Amit bárki megtehet
Az emberi jogokért
1. Játszd le valakinek a UNITED videoklipet a DVD-ről. Beszélj róla neki.
Kérdezd meg, hogy ő kinek akarja megmutatni. Beszélj nekik a Fiatalok
az Emberi Jogokért honlapjáról, hogy még többet megtudjanak a témáról:
hu.youthforhumanrights.org
2. Add oda valakinek a Mik az emberi jogok? füzetet. Kérd meg, hogy olvassa el.
3. Szerezz egy példányt a „30 jog 30 kisfilm" című, társadalmi célú hirdetéseket
tartalmazó DVD-ből, és játssz le közülük legalább hármat a családodnak, a
barátaidnak, és ahány embernek csak lehetséges.
4. Írj leveleket a városod és az országod vezetőinek arról, hogy látni szeretnéd az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának teljes megvalósulását. Kérdezd meg,
hogy mit szándékoznak tenni, hogy ez megtörténjen, és hogy Te hogyan tudsz a
barátaiddal segíteni.
5. Tanítsd meg valakinek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt 30
emberi jogot.
6. Ajánlj fel némi időt a helyi könyvtár, oktatási központ vagy iskolaújság támogatására,
és segítsd őket abban, hogy több tudáshoz juttassanak másokat.
7. Találj egy humanitáriusról szóló történetet, és olvasd fel azt egy fiatalabb
személynek. Beszélj neki a történetben szereplő emberijog-sértésről és arról, hogy
hogyan oldották meg.
8. Gondoskodj a környezetedről, hogy Te és a társaid jó egészségnek örvendhessetek,
és jól érezzétek magatokat a szabadidőtökben; például ültess egy fát, vagy szedd
össze a szemetet.
9. Nyújts segítséget egy ingyenkonyhának vagy egy hajléktalanszállónak
például kezdeményezhetsz egy ételgyűjtő kampányt az iskolában vagy a
környezetedben.

10. Indíts el egy Fiatalok az Emberi Jogokért klubot, hogy megtanítsd másoknak az
emberi jogokat, a barátaiddal pedig szervezz emberi jogi programokat.
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11. Ha azt látod, hogy valakit azért zaklatnak, amit mond, emeld fel a hangod azért
a jogáért, hogy megoszthassa másokkal a véleményét.
12. Ha szeretnéd használni más tulajdonát, kérdezd meg az illetőt, hogy hajlandó-e
megosztani veled azt, és cserébe ajánlj fel valamit a saját dolgaid közül. Ha nem
akarja megengedni, vedd figyelembe és tiszteld azt a jogát, hogy birtokolja, és a
saját akarata szerint rendelkezzen a saját dolgairól.
13. Készíts egy rajzot, tréfás jelenetet, dalt, videót, verset vagy fogalmazást a 30 emberi
jog egyikéről, vagy általában az emberi jogokról, és mutasd meg a többieknek.
14. Tedd szóvá, ha valaki egy másik embert rossz színben akar feltüntetni. Kérd meg,
hogy közvetlenül a kritizált személlyel beszélje meg a dolgot, hogy bármilyen
félreértést, igazságtalanságot vagy jogos panaszt orvosolni tudjanak.
15. Tudd a jogaidat fejből, és ne hagyd, hogy bárki elvegye azokat. Beszélj másoknak
is az emberi jogaikról. Beszélgess a barátaiddal az emberi jogokról. Mutass meg
nekik néhány olyan honlapot, amelyek az emberi jogokról szólnak.
16. Egyeztess egy időpontot valamelyik helyi vezetővel/képviselővel, és mutasd meg
neki a UNITED-et, majd a társadalmi célú hirdetések közül néhányat (négyetötöt). Általában az 1-es, 2-es, 3-as és 29-es kisfilmeket a legcélszerűbb bemutatni
azokon kívül, amelyek kimondottan érdeklik az illetőt. Kérd meg az adott vezetőt/
képviselőt, hogy segítsen megmutatni a kisfilmeket olyan sok embernek, amilyen
soknak csak lehet.
17. Ha elég idős vagy ahhoz, hogy szavazhass, tedd meg. Biztass másokat is, hogy
szavazzanak, és vegyenek részt a közügyekben.
18. Tudasd másokkal, hogy mit érzel azokkal az emberekkel kapcsolatban, akikkel
rosszul bánnak a közösségedben, az országodban vagy a világon. Például
felszólalhatsz a közösségi rendezvényeken vagy gyűléseken, írhatsz a helyi újságok
„Olvasói levelek'” rovatának, amelyet megjelentethetnek, vagy levelet küldhetsz a
megválasztott képviselődnek (az országodban érvényes törvények szerint).
19. Ha látsz vagy ismersz valakit, aki anélkül tölt(ött) le zenét az internetről, hogy fizetett
volna érte, és ezzel megszegte a szerzői jogra vonatkozó törvényeket, akkor szólalj fel
ez ellen, és tudasd vele, hogy ezzel megszegte a törvényt, illetve nem tartotta
tiszteletben más embereknek a művészi alkotásaikra vonatkozó jogát
20. Támogasd azokat az emberi jogi szervezeteket vagy csoportokat, amelyek a 30
emberi jog valamelyikének védelméért dolgoznak.

21. Tegyél meg legalább egyet a fentiek közül, és biztasd arra a barátaidat és a
családodat, hogy hasonlóképpen cselekedjenek.

Sikerek
Javasoljuk, hogy kérjen a tanulóktól írásos beszámolókat, amelyek alátámasztják az
emberi jogok fontosságát. Figyeljen oda az olyan tanulóra, akinek tetszett az, amit
megtanult, aki lelkesen beszél róla másokkal, akinek megváltozott a viselkedése, aki
szereti a foglalkozásokat és a csoporttevékenységeket, vagy aki tenni szeretne valamit az
emberi jogokért. Kérdezze meg a tanulót: „Szeretnél írni egy sikerbeszámolót?" vagy
” Elmesélnéd ezt neke írásban?, vagy „Megosztanád velem a sikered?” és adjon neki
egy példányt a következő oldalon található sikerbeszámoló-lapból.
Lesznek olyan alkalmak, amikor a spontán sikereket is összegyűjtheti, de a XI. foglalkozás
alatt minden tanuló fog majd írni egyet.
Az ön által az emberi jogok oktatása során szerzett tapasztalatok értékesek. A Fiatalok
az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezete (YHRI) hallani szeretne ön felől. Mondja el
nekünk, hogyan zajlanak a foglalkozásai, és mit tesznek a tanulói az emberi jogokért.
Küldje el nekünk a tanulói névsorát, valamint a sikereik és a tevékenységeikről készült
fényképeik egy jó minőségű másolatát. Mellékelje a saját eredménybeszámolóját is, hogy
azzal az ön által biztosított adatok néhányát, vagy akár az összeset fel tudjuk tenni az
YHRI honlapjára. Bár nem garantáljuk, hogy a fotókat fel fogjuk használni, megpróbálunk
annyi különböző csoportról készült képet elhelyezni, amennyit csak tudunk. Minden
olyan tanulónak el fogjuk ismerni a részvételét, akinek a nevét világosan el tudjuk olvasni
a számunkra biztosított anyagokon. (Természetesen amennyiben valaki az adatainak
bizalmas kezelését kéri, akkor azt tiszteletben tartjuk.)
A fényképeket, sikerbeszámolókat vagy egyéb küldeményeket nem tudjuk visszaküldeni,
tehát kérjük, hogy csak olyan másolatokat küldjön, amit hajlandó véglegesen a
rendelkezésiinkre bocsátani.
Azokat a tanulókat is el szeretnénk ismerni, akik kiérdemelték a „Tanuljunk meg összefogni”
oklevelet. Küldje el nekünk a neveiket és az eredményeiket, hogy kiválaszthassunk közülük
néhányat a honlapon való bemutatásra.
Ön és a tanulói elismerést érdemelnek. A visszajelzéseket, a tanulók neveit és a fényképeket
a következő címre küldje:

Youth for Human Rights International
1920 Hillhurst Ave. #416
Los Angeles, CA 90027 USA
E-mail: info@youthforhumanrights.org
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ábra: Helyzet, szituáció.
állampolgár: Egy személy, akinek joga van az adott országban lakni azért, mert ott
született, vagy mert az az ország befogadta. Példa: Magyar állampolgár vagyok.
állampolgárság: Az az állapot, amelyben valaki valamely államhoz tartozik. Példa:
Mivel ő Spanyolország polgára, az állampolgársága spanyol.
általános iskola: Sok országban ez az iskolatípus nyújt alapvető oktatást az elsőtől a
nyolcadik (esetleg a hatodik) osztályig, ami 6 éves kortól 12-14 éves korig tart. Példa:
Az általános iskolában megtanultunk írni, olvasni és számolni.
ártatlan: Nem vétkes, nem hibás, nem követett el valamilyen rossz dolgot. Példa: A fiú
ártatlan volt a sütemények eltűnésében.
bíró: A bíró feladata annak eldöntése, hogy az adott esetben milyen törvényt kell alkalmazni.
Példa: A bíró azt mondta, hogy az ember a véleményét nem tüntetheti fel tényként.
bíróság: Olyan döntéshozó bizottság, amely előtt azok az emberek jelennek meg, akik
egy bizonyos ügyben érintettek, és amelyben jogi döntésre van szükség; foglalkozhat
annak megállapításával, hogy valaki elkövetett-e valamilyen bűncselekményt, vagy
tisztázhat egy vitatott helyzetet, illetve döntést hozhat, hogy miként alkalmazzák a
törvényt az adott helyzetben (jogi esetben). A bíróság általában egy vagy több bíróból
ülnökökből (valamilyen hatóság, hivatal, testület, bizottság munkájában szavazati
joggal résztvevő, jogi képesítéssel nem rendelkező tag, aki rendszerint nem tartozik
az illető hatóság stb. állandó rendszeresített személyzetéhez), ügyvédekből és az őket
segítő személyzetből áll. Példa: A bíróság holnap reggel folytatja munkáját.
bizonyítani: Bemutatni, hogy valami igaz vagy helyes. Példa: Bizonyítani tudta, hogy
a lány kikapcsolta a riasztót.
biztonság: 1. Veszélyektől, ártalmaktól mentes állapot, amelyben valószínűtlen
bármilyen veszteség. Példa: A hegyi kastélyban biztonságban voltunk a vihartól.
2. Az az állapot, hogy nem vagyunk veszélyben, és biztosak lehetünk valamiben;
a veszélyekkel, a túléléssel vagy az azzal kapcsolatos aggódás hiánya, hogy mi fog
történni. Példa: Mindannyian arra a biztonságra vágyunk, hogy amikor megöregszünk,
képesek leszünk ellátni magunkat.
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cáfolat: Tények vagy meggyőző érvek felsorolásával annak határozott kifejezése,
hogy valami nem igaz vagy helytelen. Példa: A lány sok adattal rendelkezett, amit a
cáfolatában felhasználhatott.
cenzor(ok): Olyan kormány- vagy katonai tisztviselő, akit felhatalmaztak arra, hogy
könyveket, újságcikkeket, leveleket, filmeket stb. vizsgáljon meg, és eltávolítson
belőlük vagy megváltoztasson bennük bármit, amiről úgy ítéli meg, hogy az
embereknek nem helyes látniuk vagy hallaniuk. Példa: A cenzor úgy gondolta,
hogy helytelen gondolatoktól védi meg az embereket, pedig valójában korlátozta a
sajtószabadságot.
cenzúrázni: Könyveket, beszédeket, újságcikkeket, mozifilmeket, postai küldeményeket
stb. megvizsgálni, majd utasítást adni arra, hogy bizonyos részeiket változtassák
meg vagy töröljék, hogy azok ne juthassanak el az emberekhez, mivel valaki szerint
károsak, vagy sértik az érdekeit. Példa: A vezetőség cenzúrázhatja a könyvtárban
kiállított könyveket.
demokrácia: A kormányzásnak az a formája, amelyben az ország lakói részt vehetnek
és szavazhatnak arról, hogy milyen módon irányítsák az országot. Példa: A mi
demokráciánkban minden ember gondolata számít.
diszkrimináció: Megkülönböztetés; igazságtalan különbségtétel azzal kapcsolatban,
hogy valakivel hogyan bánnak; az egyenlő jogok megtagadása az emberek egy
bizonyos csoportjától. Példa: Az a cég diszkrimináció nélkül alkalmaz mindenkit: az
alkalmazás a képesség alapján történik.
egybehangzó: Egymással, illetve valamivel összhangban lévő, megegyező. Példa:
Egybehangzó vélemények.
egyenlő: Valamivel vagy valakivel teljesen megegyező értékkel, jogokkal vagy
lehetőségekkel rendelkező. Példa: Mindkét lány egyenlő eséllyel jelentkezhet a
teniszversenyre.
élet: Az a dolog, ami megkülönbözteti az állatokat és a növényeket az élettelen anyagtól
(része a halált megelőző növekedés és folyamatos változás); az az állapot, hogy valaki
létezik, mint emberi lény. Példa: Nem akar meghalni, mert szereti az életet.
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elkötelezett: Valamivel erősen egyetértő és annak megvalósításán keményen dolgozó.
Példa: Elkötelezetten munkálkodott azon, hogy országában erősödjenek az emberi jogok.
előítélet: Téves elképzelés valakivel vagy valakikkel kapcsolatban a csoportjuk, a bőrük
színe, a vallásuk stb. helytelen ismerete alapján, mielőtt még megfelelően ismernénk
őket. Példa: Sajnos az előítéletei megakadályozták abban, hogy élvezhesse néhány
kiváló ember társaságát.
emberi: Egy személlyel vagy személyekkel kapcsolatos. Példa: Az emberi faj fennmaradása
érdekében oktatunk másokat.
emberi jogok: Minden embert megilletnek bizonyos alapvető jogok, egyszerűen annál
a ténynél fogva, hogy ő egy emberi lény. Ezeket nevezzük emberi jogoknak, és ezek
nem egyszerűen kiváltságok, amelyek valaki kénye-kedve szerint elvehetők. Azért
jogok, mert a törvény szerint és erkölcsileg mindenkit csupán a létezésénél fogva
megilletnek. Példa: Nehéz anélkül használni vagy megőrizni az emberi jogokat, hogy
ismernénk őket.
emberkereskedelem: Az emberek anyagi haszonért való adásvétele és szállítása. Az
ennek áldozatul eső felnőtteket és gyerekeket embertelen körülmények közötti vagy
illegális munkavégzésre kényszerítik anélkül, hogy a szabadulásra minimális vagy
éppen bármennyi reményük lenne. Példa: Az emberkereskedelem nem csak a fejlődő
országokban fordul elő, de a fejlett államokban is probléma.
ENSZ: Az Egyesült Nemzetek Szervezete. Egy számos országból álló szövetség. Ezek
az országok megállapodtak abban, hogy együtt működnek, hogy mindenki számára békét
teremtsenek és emberi jogokat biztosítsanak. Példa: Az Egyesült Nemzetek
Szervezetének segítségével sok ország elkerülte a háborút.
felelősség: Hajlandónak lenni valamiről gondoskodni, valamit megvalósítani;
felismerni, hogy valaminek az okozói vagyunk, és folytatni az arról való gondoskodást.
Példa: Könnyebb felelősséget vállalni, ha törődünk a többi emberrel.
fogadalom: Egy ígéret vagy megállapodás, ami igaz és őszinte szándékot mutat valami
megtételére vagy valaminek a biztosítására. Példa: A keresztszülők fogadalmat
tettek, hogy új keresztgyermeküket szeretni fogják, és megtanítják, hogyan tegyen
különbséget a jó és a rossz között.
gondolat: Elképzelések, tervek, vélemények és kreatív képzelőerő. Példa: Az ország
vezetői tisztelték a népük gondolatait.
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gyülekezni: Több emberrel találkozni azért, hogy megbeszéljünk, eltervezzünk vagy
megtegyünk valamit. Példa: A barátai azért gyülekeztek a parkban, hogy egy ember
jogi klubot alakítsanak.
hiábavaló: Céltalan, értelmetlen; sikertelen, a szándékában álló dolgot el nem érő.
Példa: Teljesen hiábavalóan kereste a cipőjét.
igazságos: Becsületes, helyesen cselekszik, követi a szabályokat; nem előítéleten
vagy aljasságon alapuló. Példa: A bíró igazságos döntést hozott, amikor kihirdette
a győztest.
igazságosan: Igazságos, őszinte és ésszerű módon. Példa: Igazságosan bántak a fiúval,
miután elmondta, mit tett.
igényel: Jog alapján kér, követel vagy elvár valamit. Példa: Minden ember külön
magyarázatot igényelt.
irányítás: Vezetés olyan egyének vagy egyének csoportjai által, akiknek megvan a
hatalma ahhoz, hogy egy területen vagy egy országban törvényeket hozzanak, és
végrehajtassák azokat. Példa: Magyarország irányítása régen a királyra volt bízva.
ítélőképesség: Képesség arra, hogy véleményt alkossunk dolgokról; képesség dolgok
összehasonlítására és a velük kapcsolatos döntésre; józan ész. Példa: Minden szabályt
csak megértéssel és ítélőképességgel szabad követni.
jog: A törvény által biztosított lehetőség arra, hogy legyünk, cselekedjünk vagy
birtokoljunk. Példa: A jogait a törvény védi.
kalózkodás: Az a tevékenység, amikor felhasználják, vagy lemásolják valaki művészi
munkáját az illető engedélye nélkül azért, hogy ezzel valaki más (illegálisan) pénzt
keressen. Példa: Zenei CD-kkel kapcsolatos kalózkodáson kapták rajta.
kengurubíróság: 1. Olyan emberek csoportja, akik úgy döntenek, hogy a saját
elképzelésük szerint folytatnak le egy nem hivatalos tárgyalást valakivel szemben, akit meg
akarnak büntetni. Ezt általában az emberi jogok vagy az igazság tiszteletben tartása nélkül
teszik. Példa: A kengurubíróságot tolvajok tartották az erdőben éjfélkor.
2. Bármely bíróság, amely figyelmen kívül hagyja a törvény előírásait és az igazságos
bánásmódot, és amelynél úgy tűnik, hogy a döntés már a „bíróság" összeülése előtt
megszületik. Példa: Az újságok azt írták, hogy a per nem volt igazságos, hanem az
egész egy kengurubíróság volt.
kínzás: Valakinek szándékosan nagy fájdalmat okozni, általában büntetésként
vallatáskor vagy diszkrimináció miatt. Példa: A filmben volt egy kínzás, amelynél be
kellett csuknom a szemem.
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kommunikáció: Egy gondolat vagy elképzelés átadása egy másik személynek, hogy
az fogadja és megértse azt. A kommunikáció hang, írás, előadás, zene, fénykép vagy
más kreatív vagy gyakorlati eszköz felhasználásával valósulhat meg. Példa: Amikor
megnéztem a festményt, megértettem a festő kommunikációját a legjobb barátokkal
kapcsolatban.
kötelesség: Olyan dolog, amit erkölcsi (A valaki magatartását irányító, annak megítélését
segítő, társadalmilag helyesnek tekintett szabályok összességével kapcsolatos.) vagy
jogi alapon meg kell tennünk. Példa: Kötelességem segíteni az édesanyámnak és az
édesapámnak.
kultúra: Művészet, zene, irodalom (egy társadalom értékes, kreatív írásos munkái),
eszmék, tudományos fejlesztés és más emberi alkotások, amelyek egy néphez vagy
az egész emberiséghez tartoznak. Példa: A kultúrát élvezem, amikor a barátaimmal
zenét hallgatok.
lehetőség: Egy jó esély; egy szituáció, ami valamilyen óhaj vagy cél elérését segíti. Példa:
A fiúnak lehetősége adódott, hogy megtanuljon focizni.
letartóztatás: Az az állapot, amikor bűncselekmény (vagy annak gyanúja) miatt
személyes szabadságától megfosztanak valakit, megakadályozzák abban, hogy
elmenjen, vagy korlátozzák a szabad mozgásban. Példa: A letartóztatás jogtalanul
történt, és ezért a rendőrségnek kártérítést kellett fizetnie a férfinak.
letartóztatni: Bűncselekmény (vagy annak gyanúja) miatt személyes szabadságától
megfosztani valakit, megakadályozni abban, hogy elmenjen, vagy korlátozni a szabad
mozgásban. Példa: A férfi tudni akarta, hogy miért tartóztatták le.
magánélet: Mentesség a mások általi titkos vagy nem kívánt megfigyeléstől,
betolakodástól és zaklatástól. Például: A lány megsértette a magánéletemet, amikor
az utca túloldaláról két órán keresztül figyelte a konyhámat a látcsövével.
megengedhet magának: A meglévő pénzéből különösebb gond nélkül ki tudja fizetni.
Példa: Az autó nem került sokba, így megengedhettük magunknak.
megkülönböztet: Diszkriminál, igazságtalanul különbséget tesz mások kezelésében;
megtagadja ugyanazokat a jogokat emberek bizonyos csoportjától. Példa: A tudatlanság és
a tájékozatlanság egy bizonyos valláshoz tartozók megkülönböztetését okozhatja.
méltóság: Az ember saját fontosságának, jelentőségének, értékének felemelő tudata.
Példa: Édesanyjuk megőrizte méltóságát, függetlenül attól, hogy szegények voltak.
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menedék: Olyan biztonságos, védelmet nyújtó hely, ahol az embert nem fenyegeti
veszély vagy ártalom. Példa: Amikor megfenyegették, az író Ausztráliában keresett
menedéket.
munkabér: Pénz, amit valaki munkájáért fizetnek. Példa: Jó munkabért kapott azért,
hogy mások négylábú kedvenceire vigyázott.
művészet: A kifejezés egy módja, amely magába foglalja a szépséggel, képzelőerővel
és új ötletek kommunikációjának szándékával történő kreatív alkotásokat. Példa: A
művészet teszi széppé és érdekessé a világunkat.
önkifejezés: Írott vagy kimondott szóval, művészeti alkotással, előadással stb. átadni
gondolatokat vagy érzéseket. Példa: Az önkifejezés szép példája volt az, ahogyan a
tegnapi előadásban eltáncolta az élete történetét.
pletyka: Bizalmatlan, tapintatlan, felelőtlen híresztelés; másokról és a személyes
dolgaikról a távollétükben - nem segítő céllal - folytatott, különösen hamis adatokkal
vagy részinformációkkal az illető kínos helyzetbe hozására, vagy kisebbítésére használt
beszéd. Példa: A dolgozók által terjesztett pletyka lerombolta a főnökük jó hírét.
rabszolgaság: Olyan rendszer, amelyben erőszakkal dolgoztatják az embereket, általában
nagyon kevés pénzért vagy fizetség nélkül; az emberek fenyegetéssel, hazugsággal és
trükkökkel olyan szolgálatokra kényszerítése, amit nem akarnak elvégezni. Példa:
Rabszolgaság sok országban előfordul.
refrén: A dal egy ismétlődő része, amit esetenként minden énekes együtt énekel. Példa:
A refrént sokszor elénekelték, amibe minden diák beszállt.
rend: Egybékés állapot, amelyben az emberek betartják a szabályokat és tisztelik egymást.
Példa: Amikor rend van a városunkban, aggodalom nélkül sétálgathatunk.
rokkant: Aki képtelen a megszokott módon vagy egészségesen mozogni, dolgozni és
működni; képtelen arra, hogy bizonyos alapvető napi tevékenységeket nehézségek
nélkül megtegyen. Példa: A rokkant lány volt a legjobb tanuló az osztályában, és a
többiek -bár tolószékben volt - nagyon szerették.
siker: Egy jó eredmény; egy valami érdekében végzett munka eredményes befejezése:
a győzelem vagy teljesítmény érzése. Példa: Nagyon nagy siker volt a számára, hogy át
tudta úszni a medencét.
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szabad: Képes tetszése szerint cselekedni, gondolkodni, nem pedig valaki más
nemkívánatos befolyása alatt. Példa: Szabadok vagyunk, amikor megválaszthatjuk a a
munkánkat, a tanulmányainkat, hogy milyen a külső megjelenésünk, illetve azt, hogy melyik
vallásban hiszünk vagy éppen nem hiszünk.
szabadság: Az a képesség, hogy valaki az legyen, azt tegye és azzal rendelkezzen,
amit és amivel akar, illetve ne legyen az, ne tegye azt és ne rendelkezzen azzal, amit
és amivel nem akar. Példa: A szabadsága nőtt azáltal, hogy megtanulta az emberi
jogait.
szakszervezet: Dolgozók egy csoportja, akik azért fogtak össze, hogy jobb körülményeket
teremtsenek annál a cégnél, ahol dolgoznak. Például a szakszervezet tárgyalhat a vállalat
vezetőivel, hogy magasabb fizetéseket érjenek el. Egyesülve, csoportként erősebbek, és
jobb esélyük van javítani a helyzeten a cégüknél. Példa: A tanárok szakszervezete
gondoskodhat róla, hogy minden tanárnak legyen egy asztala, hol dolgozhat.
szállás: Az időjárástól, veszélyes állatoktól és egyéb környezeti kockázatoktól védett hely;
fedett hely, amely elég biztonságos az alváshoz, az evéshez, és ha kell, a munkához.
Példa: A táborozóknak szükségük van egy olyan szállásra, amely menedéket nyújt
nekik a szúnyogok és a szél elől.
szerzői jog: Annak törvényes joga, hogy kizárólagosan egy valaki készíthessen másolatot
egy irodalmi, képzőművészeti, fényképészeti, zenei vagy más művészi alkotásról. Ha
te alkottad, akkor a tiéd, hacsak engedélyt nem adtál a másolására valaki másnak.
Példa: A szerzői jog megvéd azoktól, akik le akarják másolni a dalodat és eladni saját
hasznukra.
szociális: Emberi lények csoportban vagy csoportokban való viselkedésével és
együttélésével kapcsolatos. Példa: A szociális tevékenységek az emberek közösségeiben
folynak.
tanulás: A tudás és a képességek megszerzése általában oktatáson keresztül, főképp
iskolákban, vagy hasonló helyeken. Példa: A tanulás akkor a legértékesebb, amikor
hasznosítjuk a tanultakat.
tárgyal: (Bírósági) tárgyaláson foglalkozik valamely üggyel. Példa: A férfi ügyét a
kormánynak tárgyalnia kell, mielőtt hivatalosan kémnek nyilvánítják.
tárgyalás: A bizonyítékok és az odaillő törvények vizsgálata annak érdekében, hogy egy
bíróság elé vitt ügyben döntést hozzanak. Példa: A tárgyalás mindjárt elkezdődik.
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társadalombiztosítás: Az a rendszer, amelyben a kormány pénzügyi segítséget vagy
valamilyen szolgáltatást nyújt mindazok számára, akik valamivel hozzájárultak a
társadalomhoz, így segítséget kapnak, amikor ételre, orvosi kezelésre stb. szorulnak,
különösen akkor, ha valamilyen betegség, vagy az életkoruk miatt már nem dolgoznak.
Példa: A társadalombiztosítás miatt bízhatunk abban, hogy szükség esetén idős
korunkban segítséget kapunk majd.
törvény: Szabályok rendszere, amelyet az országgyűlés hozott létre az állam vagy az
ország valamennyi lakója számára. Példa: A törvényt régen királyok és királynők
hozták, ma pedig olyan emberek alkotják meg őket, akiket megválasztottak.
UNITED: Az angol „unite" szóból, melynek jelentése „egyesít”, „összekapcsol”, „összefog”
összefogásra utaló kifejezés, a csapatként való együttműködés egy cél megvalósítása
érdekében; egyetérteni valamiben, és ennek érdekében együttműködni. Példa:
Egyesített („united") csoportként a diákok több dolog megvalósítására voltak képesek,
mint amire egy személy egyedül lett volna.
ügyész: Az ügyész feladata a nyomozás törvényességének biztosítása, a vádemelés és
a vád képviselete, továbbá szükség esetén a nyomozás. Példa: Az ügyész a törvény
felolvasását kérte.
ügyvéd: Jogi végzettséggel rendelkező személy, akinek az a munkája, hogy tanácsokat
adjon a törvények alkalmazásával kapcsolatban, vagy másokat képviseljen bírósági
ügyekben. Példa: Megkérdeztem az ügyvédemet, hogy a tervem jogilag helyes
volt-e.
vallás: Hit az ember szellemi természetében. Az univerzum kialakulásának okára,
természetére és céljára vonatkozó szellemi természetű tanítások és gyakorlatok
halmaza, amely segít az embernek megérteni a lét problémáit és felülkerekedni azokon.
Példa: Bár a találkozón több különböző vallás is bemutatkozott, mindegyikükben volt
valami közös.
Vágod?: Érted?
vita: Valaminek a szervezett megbeszélése nyilvánosan, általában két olyan ember vagy
csoport között, akik ellentétes nézetet vallanak, és felváltva mondják el véleményüket.
Példa: Miután a csapatok kezet fogtak, megkezdődött a vita.
YHRI: Youth for Human Rights International-a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi
Szervezete.
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Kapcsolat a tantervi követelmények
és a foglalkozások között
Forrás: www.om.hu/letolt/kozokt/kerettanterv

I.-II. foglalkozás:
Történelem és társadalomismeret (10. évfolyam):
•

A közösség, a stabilitás és a béke szükségességének megértése ebben az egymásra
utalt világban. A második világháború okai és következményei; háborús veszteségek,
a megszállás következményei.

Történelem és állampolgári ismeretek (8. évfolyam):
•

Az állam és polgára.

•

A nyilvánosság.

•

A politikai rendszer intézményei.

•

Részvétel a közügyekben.

•

Emberi jogok - társadalmi kötelezettségek.

•

A gyermek jogai.

III. foglalkozás:
Hon és népismeret (5-6. évfolyam):
•

Más emberek, közösségek és kultúrák befogadása. Saját kultúránk megismerése
mellett először a közvetlen környezetben, majd a tágabb hazában élő más
hagyományú kisebbségek, nemzetiségek és a világon élő nemzetek kultúrájának,
tiszteletének megtanítása.

Magyar nyelv és irodalom (5-8. évfolyam):
•

Egyszerűbb téma önálló vagy csoportos feldolgozása: problémafelvetés,
forrásválasztás és - feldolgozás segítséggel, beszámoló készítése szóban vagy
írásban, hivatkozás a forrásra az idézés megfelelő módjával.
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VI. foglalkozás:
Magyar nyelv és irodalom (5-8. évfolyam):
A tanulási képesség fejlesztése, az ismeretfeldolgozási technikák megtanítása például
olyan szövegfeldolgozó eljárások megismertetésével, mint a lényegkiemelés, tömörítés
szövegkiegészítés, jártasság a verbális és vizuális információ együttes kezelésében.
A szellemi munka technikájának elsajátításához szorosan kapcsolódik a könyvtári munka
megismertetése, tapasztalatszerzés a segédkönyvek, szak- és ismeretterjesztő irodalom
használatában, ismeretek az anyaggyűjtés és - rendezés módszeréről, a forrásfeldolgozás
és az idézés etikai és formai követelményeiről. A könyvtári gyakorlatnak ki kell terjednie a
modern technológián alapuló információhordozókra is. A tanulási képesség fejlesztésének
fontos állomása a mindennapi élethez, irodalmi vagy egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó
témák önálló feldolgozása, illetve az ezek módszerébe való fokozatos bevezetés is.

V. foglalkozás:
Történelem és társadalomismeret (9-10. évfolyam):
•

Az igazságszolgáltatás, a bíróságok; a polgári, peres és büntetőeljárás.

VI. foglalkozás:
Történelem és állampolgári ismeretek, hon- és népismeret (5-8. évfolyam):
•

A földrajzi elhelyezkedés és a történetekben megjelenő események
összefüggéseinek
felismerése. A bemutatott példák, a tevékenységek és az olvasmányélmények
alapján váljanak világossá a természeti környezet, a gazdálkodás, a társadalom, a
tárgyi és a szellemi kultúra kölcsönhatásai és összefüggései. Ezek ismeretében a
történelem és a földrajz tantárgyak elsajátítása is élvezetesebbé és könnyebbé válik.

•

A történelemből ugyanakkor az is kitűnik, hogy az egyes népek, nemzetek
kölcsönösen egymásra vannak utalva. A kölcsönös függőség megértése átfogó
világtörténelmi látásmódot, a különbségek tudomásul vétele a kultúrák sajátos
értékeinek és érdekeinek megismerését és tiszteletben tartását kívánja.

•

A történelmi események időben és térben játszódnak, hatékony történelmi tudat nem
alakulhat ki időbeli és térbeli tájékozódási képesség nélkül. Az évszámok
segítségével történő tájékozódó képesség fejlesztése mellett a tanulóknak el kell
sajátítaniuk az idő tagolásának módszerét. A tanulóknak az eseményeket térben is el
kell tudni helyezniük. Gyakorlatot kell szerezniük annak megítélésében, hogy a
földrajzi környezet hogyan hat egy-egy ország, térség fejlődésére.

•

Szerepjáték: valamely korszak jellemző alakjának egyes szám első személvi
bemutatása.
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KAPCSOLAT A TANTERVI KÖVETELMÉNYEK ÉS
FOGLALKOZÁSOK KÖZÖTT
Magyar nyelv és irodalom (5-8. évfolyam):
•

A kommunikációs nevelés célja, hogy a tanulókban kialakuljon a különféle
beszédműfajok felfogásának és alkalmazásának, a konfliktusok fölismerésének és
megítélésének képessége, az életkorban elvárható kritikus magatartás a
manipulációs szándékokkal szemben.

Történelem és állampolgári ismeretek (8. évfolyam):
•

Az állam és polgára.

•

A nyilvánosság.

•

A politikai rendszer intézményei.

•

Részvétel a közügyekben.

•

Emberi jogok - társadalmi kötelezettségek.

•

A gyermek jogai.

Ember- és társadalomismeret, etika (7. évfolyam): Egyéni és közösségi értékek
•

A demokratikus állampolgárság értékei: a közjó, az egyén jogai, törvényesség
más kultúrák tisztelete, hagyománytisztelet, igazság, igazságosság, a polgári állam
értékei.

•

Többség, kisebbség.

VII. foglalkozás:
Magyar nyelv és irodalom (5-8. évfolyam):
•

Élethelyzetek, emberi kapcsolatok elbeszélő művekben. Molnár Ferenc: A Pál utcai
fiúk (vagy a regény egy jellemző részlete), valamint más kapcsolódó szépirodalmi
művek. A barátság, ellentét, felelősség, közösség élethelyzeteinek, konfliktusainak
ábrázolása az irodalomban.

•

Hősök a történetmondás műfajában. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (a történet és a
mű egy rövid részlete); Gárdonyi Géza: Egri csillagok; egy ifjúsági regény a magyar
vagy a világirodalomból. Helyzetek, kalandok, konfliktusok, a korszakot felidéző írói
eszközök, ismétlődő motívumok. Jellemek és sorsok.

•

A kommunikációs nevelés célja, hogy a tanulókban kialakuljon a különféle
beszédműfajok felfogásának és alkalmazásának, a konfliktusok fölismerésének és
megítélésének képessége, az életkorban elvárható kritikus magatartás a
manipulációs szándékokkal szemben.
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•

Gyakorlatok a vitakultúra fejlesztésére: saját álláspont kialakítása és korrigálása, az
ellenvélemény mérlegelése. Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak
megfigyelése, alkalmazása elsősorban a szándékkifejezés és a hatáskeltés
szempontjából. Az írásbeli és a szóbeli közlésmód különbségeinek ismerete és
tudatos alkalmazása. Részvétel irodalmi művek közös feldolgozásában,
csoportmunkában a társakkal és a tanárral való kommunikációban.

VIII.-IX. foglalkozás:
Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam):
•

A kommunikációs nevelés célja, hogy a tanulókban kialakuljon a különféle
beszédműfajok felfogásának és alkalmazásának, a konfliktusok fölismerésének és
megítélésének képessége, az életkorban elvárható kritikus magatartás a
manipulációs szándékokkal szemben.

•

Gyakorlatok a vitakultúra fejlesztésére: saját álláspont kialakítása és korrigálása, az
ellenvélemény mérlegelése. Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak
megfigyelése, alkalmazása elsősorban a szándékkifejezés és a hatáskeltés
szempontjából. Az írásbeli és a szóbeli közlésmód különbségeinek ismerete és
tudatos alkalmazása. Részvétel irodalmi művek közös feldolgozásában,
csoportmunkában, a társakkal és a tanárral való kommunikációban.

Az Ember- és társadalomismeret, etika (11. évfolyam):
Korunk erkölcsi kihívásai:
•

A tudományos-technológiai fejlődés etikai dilemmái. A géntechnológia, a
születésszabályozás, a népességrobbanás, a modern orvoslás, az öregedés és az
emberhez méltó halál erkölcsi kérdései.

•

A technológiai-gazdasági haladás és a bioszféra válság. Növekedés és fejlődés.
A „jólét" ára. A földi élővilág eltartó képességének korlátai. Pazarló használat,
környezetszennyezés, népességrobbanás. A technikai civilizáció hatása a földi
környezetre.

Korunk erkölcsi kérdései:
•

A tudományos-technológiai haladás etikai dilemmái. Globális felelősségünk.
Kötelességek a jövő nemzedékekkel szemben és az élővilág rendjének és
sokféleségének megőrzésével kapcsolatban.

X. foglalkazás:
Magyar nyelv és irodalom (5-8. évfolyam):
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KAPCSOLAT A TANTERVI KÖVETELMÉNYEK ÉS
FOGLALKOZÁSOK KÖZÖTT
•

Az irodalmi művek jobb megértésének és a kommunikációs képességek fejlődésének
fontos terepe a drámajáték, a dramatizálás, színdarabok előadása. Az irodalmi
műveltség magában foglalja az ítéletalkotás képességét a népszerű irodalom
szerepéről, értékéről, sajátos eszközeiről is. Az irodalmi nevelés célja, hogy fölkeltse
tanulókban az önálló olvasmányválasztás igényét, a tárgyalt művekről önálló
véleményalkotásra buzdítsa őket, és a művekkel kapcsolatos érzelmeik, gondolataik
olyan megfogalmazására, amely a személyes élmény kifejezésének és az elméleti
ismeretek felhasználásának képességét egyaránt bizonyítja.

•

A művészeti kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése.
A megismert műfajok, stílusalakzatok, szóképek megnevezése, jellemzése példákkal.
Figyelem a kortársi kapcsolatokra, az irodalom és más művészeti ágak közti
összefüggésekre. Hasonló témájú, azonos műfajú művek összehasonlítása. Néhány
alapvető irodalmi téma és motívum jelentésének elemzése. Rögtönzés a megismert
drámai konvenciók és színházi formanyelv elemeinek alkalmazásával, a
társművészetek eszköztárának bevonásával.

•

A szövegalkotás képességének folyamatos fejlesztése kiemelkedően fontos feladat.
Ez magában foglalja a köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos kifejezésmód
kialakításán kívül a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítását. Az
elsajátítandó műfajok köre a hétköznapi történetmondástól az olvasónaplóig, az
érvelő fogalmazásig, a szóbeli felelettől a kiselőadásig terjed.

Történelem és állampolgári ismeretek (5-8. évfolyam):
•

Rajz, festmény, modell készítése történelmi eseményről, helyszínről, élethelyzetről
Történelmi személyek vagy csoportok konkrét tetteinek megokolása. Történelmi
szituációk eljátszása, megjelenítése.

XI. foglalkozás:
Magyar nyelv és irodalom (5-8. évfolyam):
•

Külső és belső tulajdonságaik, kapcsolataik, cselekedeteik, indítékaik megfigyelése
alapján értékelő vélemény megfogalmazása. Önálló véleménynyilvánítás mindennapi
helyzetekről, olvasmányélményekről. A cselekmény legfontosabb szerkezeti
elemeinek elkülönítése, azonosítása, szerepének, tartalmának értékelése. Az egyes
kompozíciós elemek közötti összefüggés, strukturális kapcsolat felfedezése.

•

A művészi kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése.
Az adott műhöz kötődő kifejezésmód néhány jellemzőjének értelmezése, értékelése
a szükséges fogalmak használatával az egyéni vélemény néhány szavas
megfogalmazásával.

Ember- és társadalomismeret, etika (7. évfolyam):
Az ember, mint értékelő és erkölcsi lény:
•

Értékekés normák. Az értékelés és nehézségei. Illendőség. helyesség,
igazságosság. Jó és rossz. Szokások és erkölcsök. Választás és döntés. Szándék és
tett. A lelkiismeret. Az erények. A helyes életvezetés alapelvei.

Egyéni és közösségi értékek:
•

A demokratikus állampolgárság értékei: a közjó, az egyén jogai, törvényesség, más
kultúrák tisztelete, hagyománytisztelet, igazság, igazságosság, a polgári állam
értékei.
Többség, kisebbség.
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Értékelési eszközök
A diákok előzetes ismereteinek felmérése - ahogyan azt a „Mielőtt belekezdné
című részben ismertettük - az ebben a fejezetben megadott további értékelésekre
való tekintet nélkül végrehajtandó.
A tanár vagy csoportvezető, aki a jelen kézikönyvből leadott óravázlatok eredményeit még
jobban alá kívánja támasztani, elvégezheti az itt megadott további felméréseket is.
Amennyiben az itt megnevezett összes értékelést elvégzi, akkor a tanulók által már
korábban kitöltött, előzetes ismeretekre vonatkozó felmérést végezze el utoljára (azaz
ismételje meg), az ebben a részben megadottak szerint. Ezek az értékelési eszközök abban
fogják segíteni, hogy az emberi jogi oktatást az iskolatitkárság vagy a tanulmányi osztály
számára elő tudja terjeszteni; értékesnek bizonyulhatnak akkor is, ha ön úgy dönt, hogy a
jelen tanári kézikönyvre épülő emberi jogi oktatási programok számára rendelkezésre álló
pályázati és egyéb szponzorálási lehetőségek elnyerésére törekszik.
Minden egyes értékelés egy két részből álló gyakorlat: előzetes értékelés és utólagos
értékelés. Az utólagos értékelés pontosan ugyanúgy végzendő, mint az előzetes.
Az eredmények pontos méréséhez nagyon fontos, hogy a Mik az emberi jogok? és/vagy
a UNITED - tanegység befejezése után újra ugyanazt a felmérést végezze el
Azáltal, hogy dokumentálja a program előtti, majd az annak befejezését követő
statisztikákat, képessé válik arra, hogy megállapítsa az elért siker szintjét.
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Statisztikai értékelés
Útmutató:
•

Határozza meg a lényeges statisztikákat, mint például:

•

Látogatottság (megjelenés).

•

Magaviselet.

•

Felfüggesztés.

Gyűjtse össze ezeket a lényeges statisztikákat a naplójából vagy az iskolatitkárságról egy
három hónapos időszakra visszamenően. Mindez elvégezhető egy hónapos időszakra
is, amennyiben az elmúlt három hónap anyagai nem állnak rendelkezésre.
A fenti tételekről vezessen két, különböző időpontban rögzített statisztikát, és hasonlítsa
őket össze. Az egyik a foglalkozásokat megelőző aktivitást mutassa, a másik pedig az
órák utáni statisztikákat.
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Önálló gondolkodási készség értékelése
Útmutató:
1. Ne beszéljen a tanulóknak a hamarosan tartandó emberi jogi foglalkozásokról.
Ne is említse az emberi jogokat.
2. Ossza ki a tanulóknak a „Problémák és megoldások" című kiosztandó anyagot
Kérje meg őket, hogy legjobb képességeik szerint töltsék ki. Emelje ki, hogy ez
nem egy dolgozat. Válaszolhatnak is, de azt is leírhatják, hogy „nem tudom". Nem
fontos, hogy a tanulók ráírják a nevüket a tesztre, a dátum feltüntetése azonban
lényeges.
3. Mint minden értékelésnél, ennél is fontos, hogy legyen egy „előtte és utána”
összehasonlítás: ezért szükséges elvégezni ugyanezt az értékelő jellegű felmérést
a tanegység befejezése után is.
4. Az értékelő felmérés lebonyolítása után hasonlítsa össze az „a" kérdésekre [1/a, 2/a
stb.] adott válaszok százalékarányát (a százalékarány helyett összeszámolhatja azt
is, hogy hányan válaszoltak, megadva, hogy összesen hány felmérő lapot osztott
ki). A jelen értékelés során nem az a fontos, hogy mit válaszoltak vagy milyen
részletesen; egyszerűen számolja össze, hogy hány választ kapott először, illetve
hányat másodjára.
5. Most értékelje ki az IGEN válaszok százalékarányát a „b" kérdésekre [1/b, 2/b stb.]
6. Most állapítsa meg a „c” kérdésekre [1/c, 2/c stb.] válaszul adott megoldások
százalékarányát.
7. Készítsen egy táblázatot, amely ábrázolja az eredményeket.
stb.]. Hasonlítsa össze az előtte és utána eredményeket.
8. Ezek után értékelheti a válaszok minőségét is, és példákkal illusztrálva összeírhatja
a megfigyeléseit.
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Problémák és megoldások
Név:_____________________________________Dátum____________________________

Útmutató: Ez nem egy dolgozat. Ha nem tudsz válaszolni egy kérdésre, akkor csak írd
oda, hogy nem vagy egészen biztos benne, vagy nem tudod. (Szükség szerint használj
további papírlapokat.)
1/a. Írj le egy, a világban jelenleg fennálló problémát.
__________________________________________________________________________
1/b. Van erre a problémára megoldás? (Karikázd be a válaszod.)

IGEN NEM

1/c. Ha igen, mi lenne ez a megoldás?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2/a. Írj le egy, a környezetedben fennálló problémát.
__________________________________________________________________________
2/b. Van erre a problémára megoldás? (Karikázd be a válaszod.)

IGEN NEM

__________________________________________________________________________
2/c. Ha igen, mi lenne ez a megoldás?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3/a. Írj le egy, az iskoládban fennálló problémát.
__________________________________________________________________________
3/b. Van erre a problémára megoldás? (Karikázd be a válaszod.)

IGEN NEM

3/c. Ha igen, mi lenne ez a megoldás?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Értékelés a tanulók visszajelzései alapján
A közvetlenül a tanulóktól érkező visszajelzések fontos értékelési eszközök. A XI., Az
emberi jogok sikeres alkalmazása című óravázlatban található fogalmazási feladatot
úgy szerkesztettük meg, hogy összegyűjthessük vele az ilyen visszajelzéseket.
A tanulók bármikor feljegyezhetik az emberi jogokkal, a másokkal való együttműködéssel
a csapatmunka erejével, vagy a Mik az emberi jogok? -ból vagy a UNITED-ből szerzett
bármilyen egyéb tapasztalattal kapcsolatos sikereiket vagy felismeréseiket a „Tanuljunk
meg összefogni – Sikerbeszámoló” című lapra. Fontos, hogy a sikerbeszámolóik
megírásának okát és célját elmagyarázzák a tanulóknak. Tegye az ilyen nyomtatványokat
könnyen elérhetővé a számukra, hogy amikor csak van valamilyen megosztanivalójuk,
leírhassák pozitív visszajelzéseiket.
Legyen éber, és vegye észre, ha egy tanuló lelkesedést vagy valamilyen pozitív reakciót
mutat a foglalkozások iránt, illetve bátorítsa arra, hogy írjon róla egy sikerbeszámolót.
Ismerje el az illető tanuló sikerét.
Az eredmények dokumentálása céljából őrizze meg a tanulók által benyújtott összes
sikerbeszámolót.
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Az előzetes ismeretek felmérése
Használja a „Mielőtt belekezdenénk" című részben megadott Tanulói kérdőívet.
Kövesse az abban a fejezetben megadott utasításokat. A Tanulói kérdőívet az egyéb
értékelő jellegű gyakorlatokra való tekintet nélkül ki kell töltetni. Ez a legfontosabb
általános célú értékelő eszköz.

169

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
- fiatalok számára egyszerűsített változat
1. Mindannyian szabadnak és
egyenlőnek születtünk.
Mindegyikünk szabadnak született.
Mindegyikünknek lehetnek gondolatai
és elképzelései. Mindegyikünket
azonos bánásmódban kell részesíteni
2. Nincs megkülönböztetés. Ezek a
jogok mindegyikünket megilletik,
bármiben is legyünk különbözőek.
3. Az élethez való jog. Mindegyikünknek
joga van az élethez, és ahhoz, hogy
szabadságban és biztonságban éljen.
4. Nincs rabszolgaság. Senkinek sincs
joga rabszolgaságban
tartani minket. Mi sem tehetünk senkit
a rabszolgánkká.
5. Nincs kínzás. Senkinek sincs joga
bántani vagy kínozni minket.
6. Vannak jogaink, akárhová is
megyünk. Ugyanúgy ember vagyok,
mint te!
7. A törvény előtt mind egyenlők
vagyunk. A törvény előtt mindenki
egyenlő. Mindannyiunkkal
igazságosan kell bánnia.
8. Az emberi jogokat törvény védi.
Mindegyikünk segítségért fordulhat a
törvényhez, ha nem bánnak velünk
tisztességesen.
9. Nincs jogtalan letartóztatás.
Senkinek sincs joga nyomós ok
nélkül bebörtönözni és ott tartani
minket, vagy elüldözni minket
a saját hazánkból.

10. A nyilvános tárgyaláshoz való jog.
Ha valami miatt bíróság elé kerülünk,
akkor jogunk van a nyilvános
tárgyaláshoz, bíráinknak pedig
pártatlanoknak kell maradniuk.
11. Bűnösségünk bebizonyításáig
mindig ártatlanok vagyunk. Senkit
sem lehet felelőssé tenni valamiért,
amíg az rá nincs bizonyítva. Ha valaki
azt mondja, hogy valami rosszat
tettünk, akkor jogunk van
bebizonyítani, hogy az nem igaz.
12. A magánélethez való jog. Senkinek
sem szabad a jó hírnevünket sérteni.
Senki sem mehet be a lakásunkba,
bonthatja fel a leveleinket vagy
zaklathat minket vagy családunkat
nyomós ok nélkül.
13. A mozgás szabadsága.
Mindegyikünknek joga van oda menni
a saját országában, ahová akar, és
kívánsága szerint utazni.
14. A menedékjog. Ha attól tartunk, hogy
a saját országunkban rosszul bánnak
velünk, akkor jogunk van egy másik
országba menekülni, ahol
biztonságban lehetünk.
15. Az állampolgársághoz való jog.
Mindegyikünknek joga van egy
országhoz tartozni.
16. A házasság és a család. Minden
felnőttnek joga van akarata szerint
megházasodni és családot alapítani. A
férfiak és a nők mind a házasságban,
mind azon kívül azonos jogokkal
rendelkeznek.

17. A jog az ember saját dolgaihoz.
Mindenkinek megvan a joga, hogy
birtokoljon dolgokat, vagy megossza
őket másokkal. Senkinek sem szabad
elvenni tőlük a dolgaikat nyomós ok
nélkül.
18. A gondolat szabadsága.
Mindegyikünknek joga van abban
hinni, amiben akar, és akarata szerint
megválasztani vagy
megváltoztatni a vallását.
19. Az önkifejezés szabadsága.
Mindegyikünknek megvan a joga,
hogy kialakítsa a saját véleményét,
hogy úgy gondolkodjon, ahogy akar,
hogy kimondja, amit gondol, és
megossza a gondolatait másokkal.
20. A gyülekezési szabadság.
Mindegyikünknek joga van találkozni a
barátaival, valamint békés eszközökkel
együtt dolgozni jogaink védelmében.
Senki sem kényszeríthet arra, hogy
akaratunk ellenére csatlakozzunk egy
csoporthoz.
21. A demokráciához való jog.
Mindegyikünknek joga van részt
venni az országunk irányításában.
Minden felnőttnek 1lehetővé
kell tenni, hogy maga válassza meg a
saját vezetőit.
vagyunk.
22. A szociális biztonsághoz való jog.
Mindegyikünknek joga van egy
otthonhoz, amit megengedhet
magának; orvossághoz, oktatáshoz,
gyermekgondozáshoz, a
megélhetéséhez elegendő pénzhez,
és betegsége vagy öregsége esetén
orvosi ellátáshoz.
23. A munkához való jog. Minden
felnőttnek joga van munkát végezni,
tisztességes munkabért kapni és a

szakszervezetekhez szabadon
csatlakozni.
24. A játékhoz valójog. Mindegyikünknek
joga van a munka utáni
kikapcsolódáshoz és pihenéshez.
25. Joga szálláshoz és élelemhez.
Mindegyikünknek joga van a jó
élethez. Az anyák és gyerekek, az
idősek, a munkanélküliek és
rokkantak, valamint mindenki más
jogosult arra, hogy gondoskodjanak
róla.
26. A tanuláshoz való jog. A tanulás egy
jog. Az általános iskolának
ingyenesnek kell lennie, ahol az
Egyesült Nemzetek Szervezetéről és
arról kellene tanulnunk, hogy miként
éljünk együtt másokkal. A szüleinknek
joguk van megválasztani, hogy mit
tanuljunk.
27. Szerzői jog. A szerzői jogokra
különleges törvények vonatkoznak,
amelyek a jogtalan sokszorosítás ellen
védik a művészi alkotásokat és
Írásokat. Mindannyian rendelkezünk a
joggal, hogy a magunk módján éljük az
életünket, és élvezzük azokat a
dolgokat, amelyeket a művészetek, a
tudomány és a tanulás nyújtani
tudnak.
28. Egy szabad és tisztességes világ.
Országunkban és a világon mindenütt
megfelelő rendnek kell uralkodnia
ahhoz, hogy mindannyian élvezhessük
a jogainkat és a szabadságunkat.
29. Kötelességeink. Kötelezettségeink
vannak mások iránt, és az ő jogaikat
és szabadságukat is meg kell
védenünk.
30. Senki sem veheti el tőlünk az
emberi jogainkat.
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