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Pierwszym uniwersalnym aktem prawa mi!dzynarodowego, stanowi"cym bez-
po#rednio o prawach cz$owieka, jest Karta Narodów Zjednoczonych podpisa-

na w San Francisco w 1945 r. W dokumencie tym uznaje si!, %e nale%y powróci& 
do warto#ci znaczenia praw cz$owieka, przywróci& ludziom godno#& oraz podsta-
wowe warto#ci. Nast!pnie 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwa-
li$o Powszechn! Deklaracj" Praw Cz#owieka. W kolejnych latach powstawa$y 
istotne instytucje oraz podpisywano dokumenty wa%ne dla powszechno#ci praw 
cz$owieka. I tak w 1955 r. powsta$a Komisja Praw Cz$owieka, trzy lata pó'niej 
Europejski Trybuna$ Praw Cz$owieka w Strasburgu, które w 1994 r. zosta$y po$"-
czone. W 1961 r. Rada Europy przyj!$a Europejsk" Kart! Socjaln". W 1966 r. pod-
pisano Mi!dzynarodow" Konwencj! w sprawie likwidacji wszelkich form dyskry-
minacji rasowej oraz Mi!dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, 
a tak%e Mi!dzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo$ecznych i Kulturalnych. 
W 1979 r. powsta$a Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskrymi-
nacji kobiet, a w 1984 r. – Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz 
innego okrutnego, nieludzkiego lub poni%aj"cego traktowania albo karania. 
Wa%ne s" tak%e Deklaracja na temat prawa do rozwoju z 1986 r. oraz Konwencja 
o prawach dziecka z 1989 r. W 2006 r. powsta$a Konwencja o prawach osób nie-
pe$nosprawnych, a rok pó'niej – Deklaracja praw ludów tubylczych (szerzej zob. 
rozdzia$ 16. Spo!eczno"ci rdzenne).

Dla pewnego usystematyzowania warto doda& ju% na pocz"tku, %e katalog 
praw cz$owieka uporz"dkowany zosta$ w tzw. generacje. Pierwsza dotyczy tzw. 
praw wolno#ciowych. Zaliczaj" si! do nich g$ównie prawa podstawowe, prawa 
polityczne i obywatelskie. Do cz!#ci obywatelskiej zaliczy& mo%na m.in. zakaz 
dyskryminacji, zakaz tortur, prawo do prywatno#ci, prawo do swobodnego poru-
szania si!, prawo azylu, prawo do posiadania obywatelstwa, prawo do zawierania 
ma$%e(stw i posiadania rodziny, a tak%e prawo do wolno#ci sumienia, my#li i wy-
znania. Natomiast polityczne zak$adaj" m.in. prawo do wolno#ci opinii i swobo-
dy jej wyra%ania, prawo do spokojnego zgromadzania si! i stowarzyszania oraz 
prawo do uczestnictwa w %yciu publicznym kraju. Kategoria drugiej generacji to 
przede wszystkim odwo$anie do praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych, 
w tym m.in. prawo do pracy, prawo do strajku. W kategoriach socjalnych i kultu-
ralnych mówimy o prawie do #wiadcze( socjalnych i ubezpiecze(, wypoczynku, 
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nauki. Na prawa trzeciej generacji 
sk$adaj" si! prawa kolektywne i soli-
darno#ciowe oraz odnosz"ce si! tak-
%e do wspólnoty mi!dzynarodowej, 
w tym przede wszystkim prawa naro-
dów do samostanowienia, prawa do 
rozwoju, prawa do pokoju, prawa do 
czystego #rodowiska naturalnego, pra-
wa do pomocy humanitarnej. Mamy 
jeszcze do czynienia z grup" praw tzw. 
czwartej generacji, które traktowa-
ne s" w kategorii pewnego postulatu 
i obejmuj" m.in. prawo mniejszo#ci 
seksualnych, prawo do adopcji.

Mimo %e up$yn!$o wiele lat od pod-
pisania Powszechnej Deklaracji Praw 
Cz$owieka, to nadal wiedza o prawach 
cz$owieka nie jest powszechna, wielu 
ma problemy z definicj" i wyja#nie-
niem, jakie prawa cz$owieka maj" zna-
czenie dla ka%dej osoby. Czym s" pra-
wa cz$owieka? Dla ludzi stanowi" one 
bardzo wa%ne postulaty – to podsta-
wowe normy przys$uguj"ce ka%demu 
cz$owiekowi bez wzgl!du na pocho-
dzenie, kolor skóry, wyznanie, maj"-
tek czy pogl"dy polityczne. Maj" one 
ogromne znaczenie nie tylko w kon-
tek#cie rozwa%a( odnosz"cych si! do 
zrównowa%onego rozwoju (ZR).

W pierwszych dokumentach de-
finiuj"cych Cele Zrównowa%onego 
Rozwoju nie ma bezpo#redniego od-
wo$ania do „praw cz$owieka”, ale od 
pocz"tku to w$a#nie ludzie znajduj" 
si! w centrum rozwa%a( nad jako-
#ci" %ycia. Cele konstruowane w Rio 
de Janeiro w 1992 r., a potem kolejne 
dokumenty i stanowiska, $"cz" ZR 
z prawami cz$owieka. Na uwag! za-
s$uguje przede wszystkim Deklaracja 
Wiede(ska z 1993 r., w której zwraca 
si! uwag!, %e ochrona praw cz$owieka 

Prawa najm!odszych

Prawa dzieci zas!uguj" na szczególn" uwag#, 
gdy$ w dyskursie publicznym s" one cz#sto po-
mijane. Szczególny przypadek stanowi ochrona 
praw dzieci migrantów i uchod%ców. Kryzysu 
migracyjnego w 2015 r. nie !"czono z wizerun-
kami ma!oletnich, z nielicznymi wyj"tkami, 
kiedy publikowano zdj#cia dzieci, które gin#!y 
w Morzu &ródziemnym. Swego rodzaju ikon" 
sta! si# trzyletni Aylan Kurdi, którego cia!o od-
naleziono na pla$y w Turcji we wrze'niu 2015 r. 
Problem ten jest bardzo istotny, gdy$ jak podaje 
International Organisation for Migration, w la-
tach 2014–2018 zgin#!o 1 600 dzieci migrantów 
i uchod%ców, za' rzeczywiste dane mog" by( 
du$o wy$sze. Tylko w 2017 r. dzieci stanowi!y 
12-milionow" grup# uchod%ców i migrantów*. 
We wrze'niu 2019 r. w Genewie trzy organizacje 
Narodów Zjednoczonych: United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), United 
Nations Children’s Fund (UNICEF) oraz Interna-
tional Organisation for Migration, wezwa!y pa)-
stwa europejskie do przeznaczania wi#kszych 
nak!adów na kszta!cenie dzieci migrantów 
i uchod%ców.

Z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka wiele instytucji publicznych, 
organizacji pozarz"dowych oraz szkó! w!"czy!o 
si# w przygotowanie szeregu wydarze), których 
celem sta!o si# promowanie znaczenia ochrony 
praw dzieci. W Polsce g!ównie du$e miasta za-
anga$owa!y si# w pomoc dzieciom migranckim. 
Wydane zosta!y pierwsze podr#czniki, opraco-
wania dla nauczycieli, jak post#powa( z nowo 
przyby!ymi. Urz"d Miasta Warszawa przygo-
towa! Pakiet powitalny dla uczniów i rodziców, 
opracowany wspólnie z walijskim miastem Car-
diff; jest dost#pny w sze'ciu j#zykach (angielski, 
polski, rosyjski, czecze)ski, ukrai)ski i wietnam-
ski). Obejmuje on istotne informacje z perspek-
tywy nowego ucznia, ale tak$e uwzgl#dnia ró$-
nice kulturowe. Kolejnym przyk!adem dzia!a) 
proemigranckich jest letnia 'wietlica wielokul-
turowa, dzia!aj"ca w Gda)sku od 2017 r. Projekt 
ten jest realizowany przez Centrum Wsparcia 
Imigrantów i Imigrantek oraz gda)ski Miejski 
O'rodek Pomocy Spo!ecznej.

* United Nations Children’s Fund: Financial Report 
and Audited Financial Statements for the Year En-
ded 31 December 2017 and Report of the Board of 
Auditors, United Nations, 2018, https://digitallibrary.
un.org/record/1638864 [dost#p: 6.07.2022].
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powinna by& rozpatrywana w ramach zrównowa%onego rozwoju. Kontekst spo-
$eczny ZR pojawi$ si! zdecydowanie w przyj!tych w 2000 r. Milenijnych Celach 
Rozwoju, w tym m.in. w zapisach odwo$uj"cych si! do równo#ci p$ci, promocji 
powszechnej edukacji czy opieki zdrowotnej. Nast!pnie w kolejnych latach – 
2002, 2003 i 2005 – Komisja Praw Cz$owieka przyj!$a trzy rezolucje o tym samym 
tytule: Prawa cz$owieka i #rodowisko jako element zrównowa%onego rozwoju. 
Na uwag! zas$uguj" tak%e deklaracje podpisane podczas szczytu Rio+ (szerzej 
zob. rozdzia$ 2. Dokumenty zrównowa#onego rozwoju).

���������Ï����������ä����

Tak nazwano Agend! na rzecz Zrównowa%onego Rozwoju 2030, przyj!t" przez 
Zgromadzenie ONZ w dniu 25 wrze#nia 2015 r. Jak czytamy w Preambule: 
„Za$o%eniem Celów Zrównowa%onego Rozwoju i powi"zanych z nimi zada( 
jest przestrzeganie praw cz$owieka w odniesieniu do wszystkich ludzi oraz osi"-
gni!cie równo#ci p$ci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcz"t. Cele 
Zrównowa%onego Rozwoju i powi"zane z nimi zadania s" wspó$zale%ne i nie-
podzielne oraz zapewniaj" równowag! pomi!dzy trzema aspektami zrówno-
wa%onego rozwoju: gospodarczym, spo$ecznym i #rodowiskowym”1. Autorzy 
zdecydowanie podkre#laj" znaczenie praw cz$owieka, konieczno#& zapewnie-
nia równo$ci p#ci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcz"t. Jak czytamy: 
„Kobiety i dziewcz!ta musz" mie& równy dost!p do wysokiej jako#ci edukacji, 
zasobów gospodarczych i udzia$u w %yciu politycznym, jak i równe szanse z m!%-
czyznami i ch$opcami w odniesieniu do mo%liwo#ci zatrudnienia, sprawowania 
przywództwa, jak i podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach”2.

Zwraca si! uwag! na potrzeby dzieci, m$odzie%y, ale tak%e osób niepe$no-
sprawnych, z czego znaczna cz!#& %yje w ubóstwie, osób starszych, spo$eczno#ci 
rdzennych oraz uchod'ców i przesiedle(ców wewn!trznych (na temat problemu 
dzieci migranckich zob. ramka Prawa najm!odszych). Szczególn" uwag! kieruje 
si! na likwidacj! ubóstwa, ale tak%e zapewnienie powszechnej edukacji i ochrony 
zdrowia. Podkre#lono, %e migracje powinny mie& pozytywny wp$yw na integracj! 
spo$eczn" i zrównowa%ony rozwój (szerzej na temat migracji zob. rozdzia$ 14. 
Migracje a zrównowa#ony rozwój). Na koniec warto te% zwróci& uwag! na jesz-
cze jeden zapis w kontek#cie respektowania praw cz$owieka: „Zobowi"zujemy si! 
promowa& mi!dzykulturowe zrozumienie, tolerancj!, wzajemny szacunek i ety-
k! globalnego obywatelstwa oraz wspó$odpowiedzialno#&. Uznajemy ró%norod-
no#& przyrodnicz" i kulturow" #wiata oraz fakt, %e wszystkie kultury i cywilizacje 
mog" przyczyni& si! do budowania zrównowa%onego rozwoju, odgrywaj"c w tym 
procesie kluczow" rol!”3.

1 Transforming Our World…, op. cit.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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Szwajcaria jest kobiet"

Demonstracja kobiet w 1928 r. w Bernie

*ród!o: Blanka from Bern, 50 odcieni szwajcarskiej demokracji. O tym, jak Szwajcarki zburzy!y Boski Porz"dek, Randki 
z Frankiem Szwajcarskim, 21.02.2021, https://randkizfrankiem.pl/50-lat-praw-wyborczych-kobiet-w-szwajcarii/ [do-
st#p: 6.07.2022].

Z czym kojarzy si# Szwajcaria? Alpy, czekolada, zegarki, banki i demokracja… Szwajcaria jest jedn" 
z najstarszych demokracji. A prawa kobiet? Trudno uwierzy(, ale w tym pa)stwie, gdzie na co dzie) 
wiele kwestii rozstrzyga si# poprzez konsultacje spo!eczne i referenda, kobiety uzyska!y prawa wybor-
cze prawie jako ostatnie w Europie (po nich by!y jedynie Mo!dawia i Lichtenstein). Podejmowano jed-
nak ku temu wiele prób. Ju$ w 1886 r. powsta! w Genewie Mi#dzynarodowy Zwi"zek Kobiet, a w roku 
1898 zorganizowano w tym mie'cie pierwszy Kongres Kobiet. Zaprezentowana w ramce fotografia 
dokumentuje demonstracj# kobiet w 1928 r. w Bernie. Figura 'limaka, któr" uwieczniono, okazuje si# 
mie( kluczowe znaczenie. Demonstrantki chcia!y w ten obrazowy sposób pokaza(, $e zmiany dotycz"-
ce praw kobiet w Szwajcarii odbywaj" si# w!a'nie w 'limaczym tempie.

Kobiety domaga!y si# swoich praw coraz cz#'ciej i zdecydowanie, co doprowadzi!o do zorgani-
zowania referendum w tej sprawie w 1959 r. Niestety przeciwnicy przyznania praw kobietom zyskali 
a$ 67%. Warto pami#ta(, $e rz"d Szwajcarii podpisa! Europejsk" Konwencj# Praw Cz!owieka – w!a'nie 
z wy!"czeniem klauzuli dotycz"cej praw kobiet. Dopiero 7 lutego 1971 r. 66% g!osuj"cych w referen-
dum opowiedzia!o si# za przyznaniem kobietom praw wyborczych, przeciwko by!o 34%. Co ciekawe, 
nie prze!o$y!o si# to automatycznie na prawo ka$dego z kantonów. Jak przyznaje Joanna Lampka, 
t!umaczka i pisarka, ale tak$e autorka znanego bloga Szwajcarskie Blabliblu, kantony przyznawa!y ko-
bietom prawa wyborcze w ró$nych latach, przy czym w kantonie Appenzell Innerhoden sta!o si# to do-
piero w 1991 r., po interwencji Federalnego S"du Najwy$szego. Z uwagi na te niezgodno'ci dochodzi!o 
do wielu paradoksów, m.in. niektóre parlamentarzystki, reprezentuj"ce swoje kantony, same nie mog!y 
w nich g!osowa(. „Wrzesie) 1985 roku to kamie) milowy dla Szwajcarek. W!a'nie wtedy otrzyma!y one 
takie same prawa jak m#$czyzna w rodzinie. Wcze'niej nie mog!y bez zgody m#$a podejmowa( pracy, 
zak!ada( konta bankowego ani nawet zarz"dza( swoimi pieni#dzmi”*. Szwajcaria w 1999 r. wybra!a po 
raz pierwszy na prezydenta kobiet# – Ruth Dreifuss, a w 2010 r. Rada Federalna (czyli 7-osobowy rz"d 
Szwajcarii) liczy!a po raz pierwszy wi#cej kobiet ni$ m#$czyzn.

* Gotuj, a nie g!osuj – prawa kobiet w Szwajcarii, Szwajcarskie Blabliblu, 15.05.2017, https://www.blabliblu.
pl/2017/05/15/gotuj-a-nie-glosuj-prawa-kobiet-w-szwajcarii/ [dost#p: 6.07.2022].
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Gdyby przyjrze& si! Celom Zrówno-
wa%onego Rozwoju, w ka%dym z nich od-
najdziemy odwo$ania do praw cz$owieka. 
Eliminacja ubóstwa (cel 1) wi"%e si! bez-
po#rednio z prawem do ochrony socjalnej, 
prawem do odpowiedniego poziomu %ycia 
oraz równymi prawami kobiet w %yciu eko-
nomicznym. Bezpiecze(stwo %ywno#ciowe 
(cel 2) odwo$uje si! do prawa do odpowied-
niej %ywno#ci, a zapewnienie zdrowego %y-
cia (cel 3) ma zwi"zek z prawem do %ycia, 
prawem do zdrowia, ochrony matek i dzie-
ci oraz prawem do korzystania z osi"gni!& 
post!pu naukowego. Dobra jako#& edu-
kacji (cel 4) bezpo#rednio wi"%e si! z pra-
wem do edukacji, równymi prawami kobiet 
i dziewcz"t w obszarze edukacji i prawem 
pracy. Równo#& p$ci (cel 5) odnosi si! do 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
i przemocy wobec kobiet, prawa do ochro-
ny matek i dzieci, prawa do decydowania 
o liczbie dzieci. Dost!p do wody i warun-
ków sanitarnych (cel 6) ma zwi"zek z pra-
wem do wody i warunków sanitarnych oraz 
prawem do zdrowia. W przypadku dost!pu 
do energii (cel 7) zwraca si! uwag! przede 
wszystkim na prawo do odpowiednie-
go poziomu %ycia i prawo do korzystania 
z osi"gni!& post!pu naukowego. Natomiast 
istotne dla promocji wzrostu gospodarcze-

go (cel 8) s" prawo do pracy i korzystania ze sprawiedliwych warunków pracy, 
zakaz niewolnictwa, pracy przymusowej i handlu lud'mi, zakaz zatrudniania 
dzieci, równe prawa pracownicze pracowników-migrantów oraz równe prawa 
kobiet w dziedzinie zatrudnienia. Stabilna infrastruktura i innowacyjno#& (cel 9) 
powi"zane s" z prawem do korzystania z osi"gni!& post!pu naukowego, prawa 
do mieszkania oraz równych praw kobiet do kredytu finansowego i infrastruk-
tury wiejskiej. Zmniejszenie nierówno#ci (cel 10) oznacza respektowanie prawa 
do równo#ci i braku dyskryminacji, prawo do ochrony socjalnej. Wzmacnianie 
zrównowa%onych miast i spo$eczno#ci (cel 11) wi"%e si! z prawami do udzia$u 
w %yciu kulturalnym, dost!pem do transportu, urz"dze( i us$ug oraz prawem 
do mieszkania. Zrównowa%ona konsumpcja (cel 12) mo%e zosta& osi"gni!ta po-
przez respektowanie prawa do zdrowia, prawa wszystkich narodów do swobod-
nego rozporz"dzania swoimi zasobami naturalnymi oraz prawo od odpowiedniej 

Edukacja na rzecz praw cz!owieka

Amnesty International (AI) to globalny 
ruch, swoista „organizacja” licz"ca ponad 
7 mln ludzi, dzia!aj"ca na rzecz promocji 
i edukacji praw cz!owieka. Jej zamiarem 
jest uczy(, jak wa$ne s" prawa cz!owieka, 
jakie maj" znaczenie, czym s" dyskrymi-
nacja i wykluczenie. Historia ruchu si#ga 
1961 r., kiedy to prawnik Peter Benenson 
opublikowa! List za amnesti" po tym, jak 
dowiedzia! si# o dwóch portugalskich 
studentkach, uwi#zionych za to, $e wzno-
si!y toast za wolno'(.

Obecnie Amnesty International an-
ga$uje si# w pomoc wielu grupom, w tym 
m.in. spo!eczno'ciom LGTB, grupom 
wyznaniowym, dzieciom, uchod%com. 
Bardzo wymowne staje si# has!o jednej 
z kampanii: „Pomaganie jest legalne”. 
Dla AI niezwykle wa$ne s" edukacja, ak-
tywizowanie obywateli, wzmacnianie 
'wiadomo'ci wobec grup, które s" wy-
kluczone. Kampanii o istotnym znaczeniu 
jest znacznie wi#cej, warto wymieni(: 
„Solidarni z Bia!orusi"”, „Polska solidarna 
#zuchod%cami”, „Wolna szko!a” czy zna-
ny od lat „Maraton Pisania Listów” – to 
najwi#ksza globalna akcja na rzecz praw 
cz!owieka. Pierwszy Maraton zorganizo-
wany zosta! w 2001 r. M!odzi ludzie mo-
gli w 2021 r. napisa( list b"d% podpisa( 
petycj# m.in. w sprawie Bernardo Caala 
Xola, pozbawionego wolno'ci za obron# 
&wi#tej Rzeki, czy Zhang Zhana za to, $e 
upubliczni!a prawdziwe dane na temat 
COVID-19 w Chinach.
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Pomoc humanitarna i operacje pokojowe

*ród!o: Map of Actions, EU Civil Protection and Humanitarian Aid, Flickr, https://www.flickr.com/photos/eu_
echo/13977326052 [dost#p: 6.07.2022].

Wiele pa)stw zaanga$owa!o si# w pomoc humanitarn", rozumian" przede wszystkim jako pomoc 
wynikaj"ca z trwaj"cych konfliktów zbrojnych, powodzi, susz i innych kl#sk $ywio!owych. Ochrona 
i ratowanie ludzkiego $ycia okazuj" si# tutaj kluczowe. Wiele organizacji pozarz"dowych aktywnie 
uczestniczy w tego rodzaju akcjach. Mog" one przyjmowa( bardzo ró$ny charakter: od fizycznej po-
mocy na miejscu po zbiórki, darowizny. S" to tak$e dzia!ania silnie powi"zane z prowadzon" pomoc" 
rozwojow", jak cho(by z niesieniem pomocy humanitarnej w regionach dotkni#tych wojn" i kl#ska-
mi $ywio!owymi, np. wsparciem odbudowy danego kraju, w tym odbudow" szkó! oraz innych miejsc 
u$yteczno'ci publicznej. Pomoc humanitarna, w tym bezpiecze)stwo humanitarne, stanowi bardzo 
istotny element polityki zagranicznej wielu pa)stw, jak np. Norwegii, Szwecji, Kanady czy Szwajcarii.

Szwajcarska pomoc humanitarna oznacza z jednej strony wspó!prac# i wsparcie, tak$e finansowe, 
dla regionów obj#tych konfliktem. W tym zakresie jest to wspó!praca z ONZ, Rad" Europy, Parlamen-
tem Europejskim, ale tak$e organizacjami pozarz"dowymi, takimi jak Human Rights Centre. Z drugiej 
strony bardzo istotna okazuje si# szeroko rozumiana pomoc migrantom i uchod%com. Te dzia!ania 
w szwajcarskiej polityce zagranicznej okre'lane s" od niedawna mianem bezpiecze)stwa humanitar-
nego. Aktywno'( z zakresu bezpiecze)stwa humanitarnego rozumie si# jako pomoc w konfliktach, 
w tym szczególnie poszkodowanych kobietom i dzieciom, prowadzenie dialogu na rzecz pokoju, 
wspó!prac# w ramach organizacji demokratycznych wyborów, ochron# uchod%ców, a tak$e budow# 
platformy wspó!pracy na rzecz migrantów i uchod%ców. Przyk!ad tego pa)stwa jest do'( szczególny, 
gdy$ aktywno'( Szwajcarów w 'rodowisku mi#dzynarodowym ma d!ug" tradycj#. Autorytet Szwajcarii 
wzrasta! na forum mi#dzynarodowym ju$ w II po!owie XIX w., m.in. za spraw" obrony swojej neutralno-
'ci i suwerenno'ci, podniesienia poziomu armii i stosowania zasady azylu politycznego. Coraz cz#'ciej 
Szwajcaria przyjmowa!a te$ funkcj# mediatora w konfliktach mi#dzynarodowych. Neutralno'( i trady-
cje humanitarne sta!y si# g!ównymi filarami szwajcarskiej polityki zagranicznej. Szwajcarzy w ostatnich 
latach anga$owali si# w ponad 30 procesów pokojowych.



Cz#"$ II. Uj#cie przedmiotowe184

%ywno#ci. Dzia$ania w dziedzinie kli-
matu (cel 13), ochrona mórz i oce-
anów (cel 14) oraz promocja l"dowych 
ekosystemów, w tym lasów, terenów 
pustynnych i gleby (cel 15), zwi"za-
ne s" g$ównie z prawem do zdrowia, 
prawem wszystkich narodów do swo-
bodnego rozporz"dzania swoimi bo-
gactwami i zasobami oraz prawem 
do odpowiedniej %ywno#ci. Promocja 
pokoju, silnych instytucji oraz dost!pu 
do wymiaru sprawiedliwo#ci (cel 16) 
jest mo%liwa przy zagwarantowaniu 
prawa do %ycia i wolno#ci osobistej 
poprzez ochron! dzieci przed ró%nymi 
formami przemocy, poprzez prawo do 
wymiaru sprawiedliwo#ci oraz rzetel-
nego procesu, prawa do dost!pu do 
informacji. W przypadku budowania 

globalnego partnerstwa na rzecz zrównowa%onego rozwoju wa%ne s" prawa na-
rodów do samostanowienia, prawo narodów do rozwoju i wspó$pracy mi!dzyna-
rodowej, prawo do prywatno#ci oraz prawo do korzystania z osi"gni!& post!pu 
naukowego4.

Jak zauwa%a )ukasz Ku$aga, odr!bnym zjawiskiem wartym odnotowania 
jest wp$yw Agendy 2030 oraz innych dokumentów dotycz"cych zrównowa%o-
nego rozwoju na znaczenie prawa do rozwoju. Prawo do rozwoju zalicza si! do 
praw cz$owieka trzeciej generacji. W artykule 1 Deklaracji o prawie do rozwoju 
z 1986 r. okre#la si!, %e „prawo do rozwoju jest niezbywalnym prawem cz$owieka, 
na podstawie którego ka%da jednostka i wszyscy ludzie s" uprawnieni do udzia$u, 
przyczynienia si! oraz korzystania z gospodarczego, kulturalnego i politycznego 
rozwoju, w którym wszystkie prawa cz$owieka i podstawowe wolno#ci mog" by& 
w pe$ni zrealizowane”. W samej Agendzie 2030 wymienia si! Deklaracj! o prawie 
do rozwoju jako jeden z podstawowych dokumentów, na których maj" si! opiera& 
dzia$ania w zakresie zrównowa%onego rozwoju. „W ten sposób po#rednio doku-
menty rozwojowe zdaj" si! zwi!ksza& donios$o#& prawa do rozwoju, podkre#laj"c 
jego nieustanne znaczenie, mimo braku wi"%"cej regulacji o charakterze global-
nym w tym zakresie”5.

4 Sustainable Development, United Nations, https://sdgs.un.org/ [dost!p: 6.07.2022].
5 à�� .XáDJD� Zrównowa#ony rozwój a prawa cz!owieka ze szczególnym uwzgl$dnieniem 

Agendy 2030, w: Prawa cz!owieka a ochrona "rodowiska – wspólne warto"ci wyzwania, 
red. B. Gronowska, B. Rakoczy, J. Kapela(ska-Pr!gowska, K. Karpus, P. Sadowski, Wydawnic-
two Uniwersytetu Miko$aja Kopernika, Toru( 2018, s. 23.

Film Aida, re!. Jasmila "bani#, z 2020 r.

Aida*, dramat w re$yserii Jasmili +bani(, to 
mi#dzynarodowa produkcja, w której w rolach 
g!ównych wyst#puj" m.in. Jasna Djuricic, Boris 
Ler, Johan Heldenbergh czy Raymond Thiry. Ty-
tu! by! nominowany do Oscara w kategorii naj-
lepszy film mi#dzynarodowy. To pierwszy film 
fabularny opowiadaj"cy o masakrze w Srebreni-
cy w lipcu 1995 r. Wielu recenzentów uwa$a, $e 
nikt wcze'niej nie pokaza! tych wydarze) w taki 
sposób. Film przedstawia histori# tytu!owej 
Aidy, t!umaczki pracuj"cej dla ONZ (dok!adnie 
dla holenderskich $o!nierzy). Cho( relacjonuje 
fikcyjn" histori#, to re$yserka i autorka scenariu-
sza przygotowa!a fabu!# w oparciu o wieloletnie 
badania, rozmowy ze 'wiadkami przywo!anych 
wydarze) oraz rodzinami ofiar zamordowanych.

* Aida, re$. J. +bani(, Bo'nia i Hercegowina – Norwe-
gia – Holandia – Austria – Rumunia – Francja – Niem-
cy – Afganistan – Polska – Turcja 2020.
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Katalog praw i wolno#ci cz$owieka, jakim jest Powszechna Deklaracja Praw 
Cz$owieka, uznano kilkadziesi"t lat temu za zbiór uniwersalny, ale na pewno nie 
kompletny. Od samego pocz"tku zak$adano, %e w kolejnych latach b!dzie nast!-
powa$ dalszy rozwój praw cz$owieka. Na przestrzeni lat powsta$o wiele doku-
mentów po#wi!conych ochronie tych praw. To, co jednak obecnie stanowi do#& 
wa%ny problem, to brak rzeczywistego odwo$ywania si! katalogu praw w wielu 
pa(stwach i regionach. Pozostaj" one w wielu pa(stwach tylko aktem deklara-
tywnym.
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1948 – Deklaracja Praw Cz$owieka.
1951 – Konwencja ONZ dotycz"ca statusu uchod'ców.
1966 – Mi!dzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 

rasowej.
1979 – Mi!dzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 

kobiet.
1993 – Stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Cz$owieka.
1998 – powstanie Mi!dzynarodowego Trybuna$u Karnego.
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Dyskryminacja – zachowanie, które oznacza, %e ze wzgl!du na p$e&, ras!, pochodzenie 
etniczne, narodowo#&, religi!, wyznanie, #wiatopogl"d, niepe$nosprawno#&, wiek lub 
orientacj! seksualn" cz$owiek jest traktowany mniej korzystnie, ni% by$by inny cz$o-
wiek w porównywalnej sytuacji.

Mowa nienawi$ci – wypowiedzi, które szerz", propaguj" i usprawiedliwiaj" nienawi#& 
rasow", ksenofobi!, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podwa%aj"ce bez-
piecze(stwo demokratyczne, spoisto#& kulturow" i pluralizm.

Prawa cz#owieka – zespó$ praw i wolno#ci, które przys$uguj" ka%demu cz$owiekowi bez 
wzgl!du na wiek, p$e&, wyznanie, ras!, pochodzenie.
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1. Dlaczego warto obecnie przypomina& o znaczeniu praw cz$owieka?
2. Czy by$a#/by$e# kiedykolwiek #wiadkiem dyskryminacji p$ciowej?
3. Jak" rol! w spo$ecze(stwie obywatelskim odgrywa wolno#& s$owa?
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Kambod#a – pracownicy przemys!u odzie#owego, HumanDocTV, 5.03.2018, https://www.
youtube.com/watch?v=J4WJjAxSn1g&t=22s [dost!p: 6.07.2022].

Kambod%a to jedno z tych pa(stw, w którym zauwa%alne s" dzia$ania naruszaj"ce prawa 
cz$owieka, w tym prawa dzieci. Film stanowi ilustracj! jednego z bardzo znamiennych 
przyk$adów $amania praw cz$owieka w przemy#le odzie%owym. Zwraca si! w nim uwag! 
na wyj"tkowo trudne warunki pracy, w tym przede wszystkim kobiet i dzieci. Dzia$acze 
organizacji pozarz"dowych podkre#laj", %e mamy tu do czynienia ze wspó$czesnym nie-
wolnictwem. Ludzie pracuj" w skrajnie trudnych warunkach, za skandalicznie niskie wy-
nagrodzenie (jedna z bohaterek mówi, %e zarabia miesi!cznie 160 USD), po kilkana#cie 
godzin dziennie.


