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„Amikor emberi jogokról beszélünk a hétköznapokban, nem jut eszünkbe milyen komplex és mélyreható 

kérdésről van szó. Általában egy-egy aspektusa merül fel, amikor valamely történésről értesülünk – 

rosszabb esetben átéljük azokat. Más jogokkal kapcsolatban sokszor szélesebbek az ismereteink, annak 

ellenére, hogy az emberi jogok esetében alapvető jogokról van szó. Véleményem szerint az emberi jogi 

kérdések az emberiség legalapvetőbb, legnagyobb értékeit érintik. E jogok sérülése komolyan rombolja 

ezeket az értékeket.  

 Az ember a legérzékenyebb lény a Földön, s a legnagyobb szenvedést képes átélni. Ezért óriási 

felelősség, miként bánunk embertársainkkal. Ha az emberek alapvető jogai sérülnek, viselkedésük, 

gondolkodásuk, stratégiájuk, prioritásaik alapvetően változnak meg.  

Az emberi jogok sérülése az élet sok területét érinti:  

Csorbul a gondolati szabadság, ami a legemberibb és az egyik legfontosabb emberi tulajdonság, 

gondolataink emelnek ki bennünket, általuk jutunk előre. 

Az ember alapvető szükséglete a testi-lelki szabadság. A szabadságának korlátozása, a lelek, személyiség, 

gondolkodás torzulását okozza. 

 Az emberiség fejlődésének, fennmaradásának és jólétének alappillére a kultúra fennmaradása és 

fejlődése. Mindez háttérbe szorul. Az emberi kapcsolatok, az emberi közösségek, a társadalmi 

kapcsolatok leépülnek, torzulnak. Ez a jelen és az eljövendő nemzedékekre egyaránt negatív hatással van.  

 A gazdaság teljesítménye csökken. Egyfajta ellenállás nyomán, ahol a közösségi célok háttérbe szorulnak, 

az egyéni célok, ill. a túlélést, az alkalmazkodást szolgáló célok kerülnek előtérbe. 

 A környezetre szintén romboló hatással van. Az alapvető jogokért való küzdelem során, ill. a sérelmek 

elszenvedésekor a megváltozott prioritások között háttérbe szorul a környezet védelme, amely jóléti 

társadalmak esetében is extra erőfeszítéséket igényel. 

Miért fontos ez mindnyájunk számára, hiszen nem feltétlenül érintenek közvetlenül bennünket, távoli, 

ismeretlen emberekkel és országokban történnek? A népességnövekedés és a technikai fejlődés nyomán 

a távolságok lecsökkentek, egymásra ható globális rendszer alakult ki, melyben a gazdasági, pőolitikai és 

kulturális egymásra hatás nagyban megnövekedett. A gazdasági és kulturális mellett a környezeti 

hatásokra ez fokozottan igaz. 



 Az emberi jogok megsértőit / elnyomóit alantas és önző érdekek vezérlik. Mindig erőszak áll mögötte és 

erőszakot teremt. A történelem számtalanszor bebizonyította, hogy a társadalmi jólét és biztonság 

megteremtéséhez nincs szükség az emberi jogok tiprására, sőt ellenkezőleg, ahol tiporják e jogokat, ott 

sosem alakul ki jóléti, fenntartható társadalom. 

Ezért közös felelősségünk és kötelességünk – nem kevésbé jól felfogott érdekünk – világszerte fellépni az 

emberi jogok mellett.” 

 

Brief in English: 

When we talk about human rights – in our everyday life – we do not reckognize how difficult case we 

are about. 

The Human is the most sensitive creature on the Earth, so we should care about how we behave with 

our our fellow-creatures. 

When the human rights are breaked there are many aspect of human life that are also breaked: 

-          Freedom of thoughts 

-          Freedom  

-          Culture 

-          Economy 

-          Environment 

  

Why these are so important for all of us? Because we are living in a globalized world where the cultures, 

economies and politics are interact to each other. 

The right breakers are always drived by selfish reasons . The breaking of those rights are always by 

violence and bring violence. There can not be welfare sociaty by breaking the human rights. 

These are the reason because we must act against the break of human rights. 


