САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ 10. ДЕЦЕМБРА МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА
ЉУДСКИХ ПРАВА
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Организација Уједињених нација је 1948 године усвојила Универзалну декларацију
о људским правима и она је постала основа за доношење многих међународних
уговора.
Државе су се потписујући уговоре о људским правима , обавезале да ће права
садржана у Универзалној декларацији и људским правима признати свим лицима
која се нађу на њиховој територији, да ће ова права унети у своје домаће законе и
да ће обезбедити правне механизме за заштиту ових права.
Овим уговорима се штите не само појединци које њихова властита држава не може
ефикасно да заштити, већ и они чија права угрожава сопствена власт на територији
сопствене државе.
Међународно право тако штити појединце и од унутрашњег насиља и отвара
могућност међународној заједници да предузима мере против држава које
угрожавају људска права.
Међународне норме о људским правима донете су у најбољем уверењу да сви људи
чине јединствену људску породицу и да се оне могу примењивати на свако људско
биће без разлике.
Поштовање људских права је универзално и по томе што штити све људе и по томе
што од свих захтева да их поштују.
Примарна обавеза држава је да саме не крше људска права од повреда, а то чине
доношењем закона којима се норме међународног права преузимају у унутрашњи
правни систем.
Своје обавезе државе могу испунити доношењем закона којима се људска права
непосредно штите, вођењем рачуна о тим правима при доношењу сваког другог
прописа, подизањем опште правне сигурности, надзором над радом органа државне
управе, образовањем људи који раде у државним органима из области људских
права , увођењем посебне институције за заштиту људских права, подстицањем
грађана да поштују туђа и користе своја права и низом других мера.
Вредности које се штите Повељом о људским правима су изричито, достојанство и
једнакост свих људских бића, као темељ слободе, правде и мира у свету. На први
поглед вредности на које се позива повеља се веома лако могу прихватити као
универзалне вредности.Ипак, људска права се крше и ово је дан када је вредно

подсетити се да постоји скуп међународно признатих норми којима се универзално
штите људска права и дан на подсећање свих о потреби и неопходности њиховог
поштовања и спровођења.
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