
Dokážete sa prechádzať v noci bez toho, 
aby ste sa občas báli?

Viete o tom, 
že máme právo byť vypočutí pri každom 
rozhodovaní, ktoré sa týka nás, mladých?

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že nie každý 
obyvateľ nášho mesta sa na ulici cíti bezpečne?

Viac informácií nájdeš na:

www.kazdyiny-vsetcirovni.sk
www.rasizmus.sk
www.snslp.sk
www.icm.sk
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Myslíte si, že ľudské práva sa nás netýkajú?

Diskriminácia sa týka aj našej spoločnosti!

Prečítajte si pozorne tieto dva oznamy
v novinách:

Prečo druhý text zdôrazňuje to, že násilníci boli 
Rómovia? A prečo nehovorí o postihnutých 
mladých ľuďoch, že neboli Rómovia? Správa, 
ako je tá druhá, je dnes bežná v novinách 
či v televízii. Takto prezentované informácie 
nám podsúvajú, že Rómovia sú násilníci 
a preto treba vyslovene uviesť, že išlo 
o Rómov. Ide o diskrimináciu, ktorá zakladá 
predpoklady na vytváranie predsudkov. 

Dvaja mladíci vo veku 22 a 25 ro-

kov prenasledovali cestou z No-

vák do Prievidze dvojicu mladých 

ľudí. Po zastavení auta mladíci 

rozbili sklá na prenasledovanom 

aute, hádzali do posádky kamene 

a strieľali. Obidvaja boli zadržaní 

hliadkou a predvedení na policaj-

nú stanicu.

Dvaja mladí Rómovia vo veku 22 

a 25 rokov prenasledovali cestou 

z Novák do Prievidze dvojicu mla-

dých ľudí. Po zastavení auta mladí-

ci rozbili sklá na prenasledovanom 

aute, hádzali do posádky kamene 

a strieľali. Obidvaja boli zadržaní 

hliadkou a predvedení na policaj-

nú stanicu.

Vidíte medzi týmito dvoma správami rozdiel? 

Základná škola organizovala návštevu divadla 
v hlavnom meste. Celá trieda ráno nastúpila 
do autobusu a vydali sa na spoločnú cestu. 
Nie všetci spolužiaci však mohli nastúpiť do 
autobusu bez problémov. Ani do divadla by 
sa Eva, jedna zo žiačok, nedostala, keby jej 
 spolužiaci nepomohli. Do divadla totižto vedie 
veľa schodov a ku sedadlám na balkóne tiež. 
Eva je na vozíčku.

Aj my sme zodpovední za to, aby každý mohol 
využívať naše práva!

Ako potom zabezpečiť, aby právo na kultúrne 
vyžitie platilo pre všetkých rovnako? 
Eva má spolužiakov a kamarátov ochotných jej 
pomôcť. 
Ale čo keby ich nemala? 

Ako potom dosiahnuť, aby každý bez toho, 
že by sa musel dožadovať pomoci iných, mal 
prístup k základným právam?
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Rovnosť pohlaví  sa týka aj nás!

Bojovať proti rasizmu a porušovaniu 
ľudských práv nie je zločin.

Kampaň „Každý iný – všetci rovní“ je výzva 
Rady Európy smerom k podpore rôznorodosti, 
ľudských práv a participácie.

Na zasadnutí projektového výboru sa roz-
hoduje, kto dostane finančný príspevok na 
založenie nového podnikania. Počas rozhodo-
vania padajú od členov výboru rôzne názory, 
kto by príspevok mal dostať. Jeden z členov sa 
nechá počuť: „No neviem, či podporiť projekt 
nového baru alebo nového kaderníctva.  Aby 
sme boli spravodliví, musíme rozhodnúť aj 
podľa toho, kto to bude realizovať. Ak to bude 
bar, dáme to mužovi, ak to bude kaderníctvo, 
dáme to žene“. 

Aj Vám sa zdá, že do kaderníctva sa viac 
hodí žena a do baru ako majiteľ muž? Hoci 
žijeme v 21. storočí, máme vžité predstavy, 
čo je v spoločnosti mužská úloha a čo ženská. 
Mužské myslenie a ženské myslenie. Mužské 
záležitosti a ženské záležitosti. Ale ako potom 
zabezpečiť, aby sme sa na mužov aj ženy 
pozerali rovnako?



Pridajte sa  k nám!

Slogan hovorí o tom, že ľudia na celom svete 
sú rôzni v mnohých smeroch, napríklad v čo 
veria, ako vyzerajú a bez ohľadu na tieto 
rozdielnosti by sme mali mať všetci rovnaké 
práva.

O tomto všetkom je táto kampaň: 
 rešpektovanie rôznorodosti
 poznanie ľudských práv
 prevzatie vlastnej zodpovednosti smerom 

 k svojim právam
 aj verejne sa postaviť proti diskriminácii

  ostatných.

Nám všetkým musí záležať na tom, aby ľudské 
práva platili pre všetkých a aby naša krajina 
bola bezpečným miestom bez extrémizmu 
a násilia. Preto vám zábavnou formou 
ponúkame informácie o tom, čo sú ľudské 
práva a ako ich využívať.

...
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