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Међународни дан људских права 
 

 
10. децембра 1948. године потписана је Универзалана декларација о људским правима и тај дан се 

обележава као Међународни дан људских права. 
Универзална декларација о људским правима допринела је да људска права добију значај 

универзалних права у међународној заједници. 
Људска права штите све и треба да осигурају задовољавање основних људских потреба. 
Носиоци људских права су грађани, а обавеза и одговорност државе је да се права и слободе утврђене 

Уставом и законима поштују и унапређују. 
Институција омбудсмана установљена је са јасно израженом функцијом и одговорношћу заштите и 

унапређења људских и мањинских слобода и права. 
Иако имамо јака правна документа, потребно је прећи добар део пута како би се живот одвијао у 

складу са тим документима и како би универзална људска права постала реалност за све. 
У окружењу у коме живимо дубоко је укорењена несвесна дискриминација, нетолеранција или 

нетрпељивост према онима који су по нечему различити (од боје коже, порекла, религије до сексуалног или 
другог личног опредељења) . 

Таква врста “неинформисаности” и друштвене непросвећености намеће приоритете у ангажованости 
заштитника грађана и осталих институција која се баве људским правима, да допринесу заштити и унапређењу 
људских и мањинских слобода и права. 

Због бројних стереотипа и предрасуда, и даље није обезбеђено пуно остваривање права у области 
образовања, запошљавања, здравства и социјалне заштите. 

Такође, услед недостатка финансијске подршке, особе са инвалидитетом имају потешкоћа у 
остваривању права на учествовање у свакодневним друштвеним токовима као и неравномерну доступност 
услуге подршке за самостални живот и услуге персоналне асистенције. 

Једно од темељних вредности и начела на којој се наше друштво заснива је остваривање људских 
права и слобода, а међу њима и мањинска права. 

Без поштовања ових права било би незамисливо постојање мултикултуралног Ниша. 
Није сврха само причати о људским правима, а потом седети скрштених руку и кривити друштво, 

државу и власт. 
Пут према људским правима и њиховој реализација није једноставан. То је пут ка слободи, достојанству 

и самоостварењу сваког људског бића. Зато се за њихова остварења треба борити. 
Људска права није довољно само упознати и научити, њих треба остваривати, а добре примере 

преносити на поколења која долазе како би постали део њихових живота. 
Циљ људских права је осигурати да сви људи имају живот достојан човека. 
Запитајте се, шта ви као грађани можете да урадите и промените нешто на боље? 

 
 

    Заштитница грађана 
                                                                                                            Сања Стојанчић 


