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Dorobek miêdzynarodowego prawa publicznego w sferze praw cz³owieka jest
imponuj¹cy. Przyjête przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych, Radê Europy,
Organizacjê Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie, Uniê Europejsk¹, Organiza-
cjê Pañstw Amerykañskich i Uniê Afrykañsk¹ instrumenty mo¿na liczyæ w setkach.
Niew¹tpliwie prawo miêdzynarodowe w du¿ej mierze przyczyni³o siê do zmiany
pozycji jednostki w stosunkach miêdzynarodowych. Walcz¹cy w przesz³o�ci o znie-
sienie niewolnictwa, równouprawnienie kobiet czy prawa pracowników byliby dzi�
zaskoczeni poziomem uregulowania praw jednostki w prawie wewnêtrznym i miê-
dzynarodowym, tym bardziej ¿e wielu z nich nie znalaz³o zrozumienia dla swoich
idei, a nawet przyp³aci³o ¿yciem walkê w obronie praw i wolno�ci.

Pañstwa stopniowo dochodzi³y do przekonania, ¿e prawa jednostki powinny
byæ uregulowane w prawie wewnêtrznym, a w niektórych sferach powinny byæ
przedmiotem miêdzynarodowych regulacji i miêdzynarodowej wspó³pracy. Sta-
ra³y siê tym samym rozwi¹zywaæ pal¹ce problemy, dzia³aj¹c pod wp³ywem naci-
sku okre�lonych �rodowisk, walcz¹cych z nieograniczono�ci¹ w³adz. Dramat
II wojny �wiatowej ostatecznie u�wiadomi³ pañstwom potrzebê podjêcia wiêkszej
odpowiedzialno�ci za cz³owieka i jego godno�æ. Przyst¹piono do opracowania no-
wych standardów prawnych, powo³ywano instytucje wyspecjalizowane w tej dzie-
dzinie, a tak¿e przyjêto rozmaite mechanizmy kontrolne. Za rewolucyjny prze³om
w zakresie ochrony praw cz³owieka uznaje siê powstanie Europejskiego Trybuna-
³u Praw Cz³owieka na mocy Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawo-
wych Wolno�ci z 1950 r. i przyznanie jednostce prawa do z³o¿enia skargi na
w³asne pañstwo. Dzisiaj skargi czy te¿ zawiadomienia indywidualne mog¹ rozpa-
trywaæ tak¿e miêdzynarodowe trybuna³y w systemie miêdzyamerykañskim
i afrykañskim, a tak¿e organy traktatowe ONZ.

Mimo postêpu w sferze gwarancji i przestrzegania praw cz³owieka na �wiecie
wci¹¿ ich poziom nie jest zadowalaj¹cy. S¹ kraje, w których g³oszenie w³asnych
opinii jest zagro¿one wiêzieniem, stosuje siê tortury, wystêpuj¹ dyskryminacja,
handel lud�mi i ró¿ne formy niewolnictwa. Takie problemy jak brak dostêpu do
czystej wody, po¿ywienia, brak minimalnych standardów socjalnych gwarantuj¹-
cych godny poziom ¿ycia wywo³uj¹ pytania o wrodzon¹ godno�æ cz³owieka, o mo¿-
liwo�æ swobodnego rozwoju jego osobowo�ci, og³oszon¹ w Powszechnej Dekla-
racji Praw Cz³owieka z 1948 r. Powa¿nym naruszeniom praw cz³owieka sprzyjaj¹
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sytuacje konfliktów zbrojnych. Tam, gdzie stawk¹ jest przejêcie w³adzy, trwa walka
o partykularne interesy okre�lonych grup, kwestia cz³owieka i jego praw najczê�ciej
jest odsuwana na bok. Kto odpowiada za naruszenia praw cz³owieka w pañstwach
upad³ych? Jaka powinna byæ odpowied� na wielkie katastrofy humanitarne?

Takich pytañ jest znacznie wiêcej. Skuteczna na nie odpowied� wymaga wspó³-
pracy pañstw, organizacji miêdzynarodowych i samych jednostek. Od pocz¹tku
tworzeniu norm i standardów towarzyszy³o prze�wiadczenie o potrzebie wspó³-
dzia³ania na rzecz ochrony praw cz³owieka, co znalaz³o wyraz w odpowiednich
zapisach Karty Narodów Zjednoczonych oraz Powszechnej Deklaracji Praw Cz³o-
wieka. Dokonuje siê ono na forum organizacji miêdzynarodowych lub w ramach
dwustronnej wspó³pracy.

Kwesti¹ podstawow¹ jest jednak edukacja. Warunkiem respektowania przepi-
sów dotycz¹cych praw cz³owieka jest ich znajomo�æ, tymczasem jej poziom jest
na �wiecie niezwykle zró¿nicowany nie tylko w samych spo³eczeñstwach, ale tak-
¿e w�ród decydentów kszta³tuj¹cych politykê wewnêtrzn¹ i zagraniczn¹ pañstwa.
Edukacja nie tylko dostarcza wiedzy na temat praw cz³owieka i instytucji ustano-
wionych w celu ich wdra¿ania, ale tak¿e sprzyja kszta³towaniu postawy poszano-
wania prawa, szacunku dla innych i tolerancji. Od lat g³ówn¹ rolê w upowszech-
nianiu tych idei odgrywa Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Nauki,
O�wiaty i Kultury (UNESCO), w statucie której zapisano znamienne s³owa: woj-
ny rodz¹ siê w umys³ach ludzi. Organizacja ta systematycznie zachêca pañstwa do
uwzglêdnienia tematyki praw cz³owieka w programach edukacyjnych.

Warto przypomnieæ postanowienia �wiatowego Szczytu Praw Cz³owieka
w Wiedniu z 1993 r., który rekomendowa³ rz¹dom popieranie podnoszenia �wia-
domo�ci praw cz³owieka oraz wzajemnej tolerancji, a tak¿e inicjowanie i wspiera-
nie o�wiaty w dziedzinie praw cz³owieka. Uznano, ¿e sprzyja ona osi¹gniêciu
trwa³ych i harmonijnych stosunków miêdzy spo³eczno�ciami oraz rozwojowi wza-
jemnego zrozumienia, tolerancji i pokoju. O�wiata w dziedzinie praw cz³owieka
powinna zatem obejmowaæ zagadnienia pokoju, demokracji, rozwoju i sprawie-
dliwo�ci spo³ecznej. Jak zapisano w Deklaracji wiedeñskiej i programie dzia³ania:
�Pañstwa powinny do³o¿yæ wszelkich starañ, by wykorzeniæ analfabetyzm oraz
ukierunkowaæ o�wiatê na pe³ny rozwój osobowo�ci ludzkiej i umocnienie posza-
nowania praw cz³owieka i podstawowych wolno�ci. �wiatowa Konferencja Praw
Cz³owieka wzywa wszystkie Pañstwa i instytucje do w³¹czenia do programu kszta³-
cenia we wszystkich instytucjach o�wiatowych praw cz³owieka, prawa humani-
tarnego, demokracji i rz¹dów prawa w postaci sformalizowanych i niesformalizo-
wanych przedmiotów�.

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwali³o 23 grudnia 1994 r. rezolucjê 49/184
o ustanowieniu Dekady Edukacji na Temat Praw Cz³owieka (1995�2004). Wraz
z jej up³ywem okaza³o siê, ¿e pañstwa podchodz¹ wybiórczo do problemu edu-
kacji praw cz³owieka, a dziesiêæ lat to zbyt ma³o, aby rozwi¹zaæ problemy w tej
dziedzinie. 10 XII 2004 r. Zgromadzenie Ogólne proklamowa³o �wiatowy
Program na rzecz Edukacji Praw Cz³owieka, którego celem jest wdra¿anie
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programów edukacji praw cz³owieka na wszystkich jej szczeblach. Chodzi o wy-
pracowanie podstawowych zasad i metodologii nauczania, s³u¿¹cych wzajem-
nemu zrozumieniu i wzmocnieniu wspó³pracy. Pierwsza faza Programu obej-
muje lata 2005�2009 i koncentruje siê na szkolnictwie szczebla podstawowego
i �redniego.

W Polsce edukacja z zakresu praw cz³owieka obejmuje przede wszystkim szkol-
nictwo wy¿sze. Jest ona g³ównie domen¹ wydzia³ów prawniczych, politologicz-
nych, studiów europejskich i pedagogicznych. W programach szkó³ podstawo-
wych i �rednich tematyka praw cz³owieka jest proponowana w bardziej ograni-
czonym zakresie, w ramach historii i wiedzy o spo³eczeñstwie. Zachêt¹ do
interesowania siê prawami cz³owieka jest Olimpiada Wiedzy o Prawach Cz³owie-
ka dla uczniów szkó³ �rednich: �Demokracja � prawa cz³owieka � rz¹dy prawa�,
organizowana przez Katedrê Praw Cz³owieka Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu. Edukacja z zakresu praw cz³owieka jest oferowana takim grupom za-
wodowym, jak sêdziowie, prokuratorzy, stra¿nicy graniczni, policjanci, stra¿acy
czy pracownicy wiêziennictwa. Szerok¹ dzia³alno�æ szkoleniow¹ prowadz¹ orga-
nizacje pozarz¹dowe, m.in. Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej i Amnesty International.

Choæ Polska na forum miêdzynarodowym jest postrzegana jako kraj przyk³a-
daj¹cy umiarkowan¹ wagê do edukacji praw cz³owieka, to jednak �wiadomo�æ
spo³eczeñstwa na ten temat wyra�nie wzrasta. Nale¿y mieæ zatem nadziejê, ¿e
niniejszy zbiór Miêdzynarodowa Ochrona Praw Cz³owieka. Wybór dokumentów
znajdzie szerokie grono odbiorców w�ród uczniów, studentów, wyk³adowców,
pracowników organizacji pozarz¹dowych i wszystkich zainteresowanych proble-
matyk¹ praw cz³owieka.

Wobec bogactwa miêdzynarodowych dokumentów reguluj¹cych prawa cz³o-
wieka wybór tematów nastrêcza³ powa¿nych trudno�ci. Mo¿e on siê okazaæ nie
w pe³ni satysfakcjonuj¹cy dla tych spo�ród naukowców i specjalistów z dziedziny
praw cz³owieka, którzy na potrzeby w³asnych badañ siêgaj¹ po bardziej szczegó-
³owe uregulowania. Wybór by³ podyktowany przede wszystkim potrzebami dy-
daktyki i uwzglêdnia³ ograniczenia objêto�ciowe � ksi¹¿ka mia³a byæ porêczna.
Studiowanie materia³ów �ród³owych to bardzo wa¿ny etap poznania naukowego.
Dokumenty s¹ przywo³ywane w ca³o�ci b¹d� we fragmentach w zale¿no�ci od ich
tre�ci i przeznaczenia. W miarê mo¿liwo�ci podano urzêdowe przek³ady doku-
mentów. W kilku przypadkach wykorzystano dostêpne t³umaczenia, a tak¿e pod-
jêto samodzielne t³umaczenie tekstów.

Proponowana struktura pracy wynika z podej�cia instytucjonalnego, co s³u¿y
zachowaniu jej przejrzysto�ci. Jako pierwsze zosta³y zaprezentowane najwa¿niej-
sze instrumenty prawne przyjête na poziomie uniwersalnym w Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, a nastêpnie w systemach regionalnych � Radzie Europy, Unii
Europejskiej, Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie, Organizacji
Pañstw Amerykañskich, Unii Afrykañskiej i Lidze Pañstw Arabskich.


