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Abstract:
Human rights are only respected if they are known and for them to be known they

must be learned. Every human must have the knowledge of his own rights and must
learn to respect the other’s rights. The human rights emerged from the natural right, and
not respecting these rights entirely harm the natural human right; thus, the members of
the society and the state institutions must understand and accept the principle of the
human rights concept and to comply with them. The education for knowing and
respecting the human rights have a crucial role in founding a propitious environment for
the state’s actions in this domain.
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O perspectivă istorică
Istoria drepturilor omului a fost un proces îndelung şi dramatic, care coboară

până în zorile antichităţii, proces istoric care a privit toate popoarele lumii. Nivelul de
protecţie a drepturilor omului atins în prezent este rodul unei lungi istorii, care a parcurs
mai multe etape, din cele mai îndepărtate timpuri până în zilele noastre.

Principiile de libertate şi dreptate au străbătut veacurile şi mileniile şi au fost ca
un fir roşu în istoria popoarelor lumii. Fiiinţa umană este prezentă în toate epocile de pe
toate continentele, astfel sunt promovate reguli de dreptate socială în raporturile sociale
dintre oameni şi dintre state.

În Codul lui Hamurabi, 1700 de ani Î.Hr sunt reglementate reguli de dreptate
socială pentru toţi supuşii Imperiului Babilonian. De asemenea, în marile epopei
indiene, fiinţa umană este tratată şi este scos în evidenţă drepturile sale naţionale.

În cultura egipteană antică exista un cod moral de comportament al omului în
viaţă descris în Cartea Morţilor. În concepţia budistă toţi oamenii erau egali în demnitate
şi valoare socială.

De asemenea, în vechea Chină, Confucius (541 - 479 Î.Hr) era străbătut de
gândul pe care-l propaga oamenilor, că o societate armonioasă nu poate fi posibilă,
numai dacp oamenii sunt călăuziţi de principii de înaltă moralitate pentru desăvârşirea
unui efort comun continuu, spre binele întregii societăţi. Dovadă a acestui efort comun
şi continuu sunt operele sociale edificate de toţi membrii societăţii chineze.

Marele Zid Chinezesc a fost construit pentru apărarea vieţii şi valorilor sociale
edificate de oameni, împotriva năvălitorilor barbari.

În concepţia filosofilor chinezi antici, omul este acela care face legătura dintre
lumea materială şi cea spirituală, iar omul trebuie să fie în continuă armonie socială
pământească cu cea cerească.

De aici nevoia de perfecţionare morală şi socială în relaţiile interumane. Prin
reflecţiile filosofice ale gânditorului grec Protagoras, acum mai bine de 2400 de ani,
acesta afirma că „omul este măsura tuturor lucrurilor”, astfel sugerând şi ideea de
drepturi ale omului.

Drepturile omului izvorăsc din dreptul natural, deci sunt drepturi fireşti,
nesocotirea acestor drepturi, prejudiciază în totalitate, dreptul firesc al omului.



În Tragedia lui Sofocle, Antigona revendica în faţa regelui din Teba – Creon,
dreptul natural de a-şi venera şi onora morţii. Astfel invoca legile superioare, împotriva
legilor umane deoarece aceste legi superioare „sunt creaţie divină”.

Creştinismul nu mai putea tolera sclavia, umilinţa şi fărădelegile stăpânirii, iar în
Evanghelii stă mărturie scris: orice este împotriva firii umane, a legii naturale trebuie
respins, eventualele legi care aduc atingere drepturilor naturale ale persoanei umane”.
De aceea Biblia, textul de  bază al creştinismului, respinge rasismul, deoarece toţi
oamenii au un strămoş comun: Adam şi Eva.

 Sfântul Apostol Pavel subliniază în scrierile sale că „Toţi suntem fii ai lui
Dumnezeu, prin credinţa pe care o avem în Isus Hristos: nu mai există diferenţă între
rob sau liber, între bărbaţi şi femei”.

În religia islamică, omul are obligaţia şi menirea de a salva lumea, iar idealul
omului este de a conferi onoare şi demnitate întregii omeniri, de a elimina exploatarea şi
opresiunea.

În Europa, Iluminismul prin prezenţa unor jurişti, filosofi şi gânditori politici, care
au contribuit fundamental la dezvoltarea ideilor despre stat şi om despre relaţia putere –
individ, despre suveranitate şi libertate, s-a dezvoltat ideea  universalităţii dreptului
inerent naturii umane în instituţie politică.

Platon, marele filosof antic (427-346 Î.Hr) , considera că guvernarea cetăţii este o
activitate centralizată, unde poate fi atinsă fericirea oamenilor, printr-o educaţie socială.

Un alt mare filosof antic Aristotel (384-322 Î.Hr.), socotea că statul este o
asociaţie de oameni liberi şi egali de cetăţeni, care participă la viaţa socială şi politică.
Legile trebuie să fie raţionale şi să domnească în societate, nimeni neputând să fie mai
presus de lege.

Drepturile nu trebuiau confundate cu privilegiile, drepturile aparţineau tuturor, prin
simplul fapt că toţi erau fiinţe umane înzestrate cu raţiune.

Cicero (106-43 Î.Hr.) afirma că rolul statului era acela de a proteja drepturile
omului şi respectul legalităţii pentru toţi oamenii.

Primul document din dreptul internaţional al drepturilor omului în care se  puneau
bazele principale referitoare la respectarea şi protecţia drepturilor omului a fost
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a
proclamat  declaraţia universală a drepturilor omului „ca ideal comun spre care trebuie
să tinsă toate popoarele şi naţiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organele
societăţii să se străduiască, având această Declaraţie permanent în minte, care prin
învăţătură  şi educaţie, să dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să
asigure prin măsuri progresive, de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi
aplicarea lor universală şi efectivă”.

Organizaţia  Naţiunilor Unite, OIM, OMS, UNESCO, FAO, aproximativ 100 de
instrumente internaţionale (convenţii, pacte, protocoale) enunţă peste 60 de drepturi şi
libertăţi ale omului ,şi corelativ îndatoririle individului, la care se adaugă alte documente-
declaraţii, rezoluţii şi altele (1).

Problematica drepturilor omului este prevăzută şi de alte instituţii,  precum:
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Organizaţia Statelor Americane,
Organizaţia Unităţii Africane, Carta de la Paris, Convenţia Americană privind drepturile
omului (Pactul de la San Jose din Costa Rica), Carta Africană a drepturilor omului şi
drepturilor popoarelor.

Sintetic, opera înfăptuită de Naţiunile Unite într-o jumătate de veac de activitate
se prezintă astfel:

Cinci acte constitutive ale ONU şi ale unor instituţii specializate cum sunt Carta
Națiunilor Unite, Convenţia UNESCO, Constituţia OMS şi Constituţia FAO, tratează
problematica drepturilor omului, iar alte cinci instrumente juridice cum sunt: Declaraţia



universală a drepturilor omului, Pactul internaţional referitor la drepturile economice,
sociale şi culturale, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, plus cele
două protocoale adiţionale la acesta din urmă formează Carta Internaţională a
Drepturilor Omului.

În opinia teoreticienilor și doctrinarilor drepturilor omului, acestea se clasifică în
drepturi individuale şi drepturi colective.

În prima categorie (drepturi individuale) sunt cuprinse următoarele:
- dreptul la integritate fizică şi mentală care cuprins dreptul la viaţă, la libertate,

la securitatea persoanei, interzicerea sclaviei, a muncii forţate;
- dreptul la conştiinţă şi acţiune (libertatea de opinie, de exprimare, libertatea

de circulaţie);
- dreptul la justiţie în condiţiile stabilite de lege (dreptul la asistenţă din partea

unui apărător, neretroactivitatea legii);
- drepturi politice (dreptul de a alege, dreptul de a fi ales);
- drepturi sociale, economice, culturale (dreptul la muncă, dreptul la un nivel de

viaţă suficient, dreptul la securitate socială, la cultură).
Printre drepturile colective se numără: dreptul persoanelor de a dispune de ele

însele, dreptul la suveranitate permanentă asupra resurselor naturale, dreptul la
dezvoltare.

Un rol în aplicarea drepturilor omului îl au şi diverse ministere, parlamente și
tribunale internaționale.

De asemenea, de problematica drepturilor omului se preocupă un mare număr
de organizaţii neguvernamentale, sindicatele, biserica, mass media şi alte instituţii
naţionale.

Dintre cele 4000 de organizaţii neguvernamentale (2), un mare număr dintre ele
acţionează în domeniul drepturilor omului. Unele ONG-uri au fost create pentru a
acţiona pe plan internaţional sau regional, altele numai în cadrul unui stat. Pentru a-şi
îndeplini cu adevărat rolul lor, organizaţiile neguvernamentale care se ocupă de
drepturile omului nu trebuie să fie antiguvernamentale şi nici în solda unor guverne,
adică să servească la camuflarea violărilor drepturilor omului de care acestea sunt
responsabile. Ele trebuie să fie conştiente de drepturile omului la nivel naţional, regional
şi internaţional.

Diversitatea ONG-urilor se manifestă şi în varietatea funcţiilor pe care le
îndeplinesc.

După obiectivele pe care le urmăresc ONG-urile, acestea sunt:
- care au ca principal obiectiv protecţia drepturilor omului,
- care acţionează în mai multe domenii, problematica drepturilor omului

constituind unul dintre programele sau proiectele lor,
- care se interesează de drepturile omului fără a face din acestea un obiectiv

general sau o subdiviziune a problemelor pe care le tratează,
- care au ca obiectiv educarea populaţiei în spiritul respectului faţă de valorile

general umane.
În opinia autorilor Irina Moroianu Zlătescu, Radu Demetrescu, un rol principal în

protecţia drepturilor omului îl are instituţia ombudsman-ului, care poate fi o persoană
fizică sau o persoană morală numită de regulă de Parlament în baza Constituţiei sau a
unei legi speciale. Principala funcţie a ombudsman-ului este de a proteja drepturile
indivizilor care se consideră victime ale unei injustiţii din partea administraţiei.

El primeşte plângeri pe care le anchetează, având acces la toate documentele
autorităţilor de stat şi în final formulează o recomandare sub formă de declaraţie, în
cazul în care nu se dă curs recomandării, el poate supune Parlamentului, un raport ad-
hoc. Ca regulă generală, nu se poate adresa o plângere ombudsman-ului decât după
epuizarea tuturor căilor legale de recurs.



De asemenea, el poate juca şi un rol de mediator imparţial între individul care se
consideră lezat şi administraţie.

În opinia autorilor Ioan Muraru, Gheorghe Iancu, în unele state au fost create
instituţii specializate pentru protecţia unor grupuri vulnerabile (handicapaţi, alienaţi
mintal) sau minorităţi etnice, lingvistice, religioase, străini, migranţi, refugiaţi, copii,
femei, săraci. De regulă, aceste instituţii specializate sunt create pentru a promova o
politică socială elaborată de guverne pentru a proteja aceste grupuri.

Funcţia lor principală este de a ancheta plângerile formulate de membrii
grupurilor respective neavând niciun drept de a formula o decizie executorie sau de a
angaja o acţiune în justiţie.

S-a subliniat nu o dată că drepturile omului sunt respectate în măsura în care
sunt cunoscute şi ele sunt cunoscute în măsura în care sunt învăţate. În opinia autorilor
Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman (3), educaţia, învăţământul,
informaţia reprezintă o activitate distinctă, în primul rând a puterilor publice şi instituţiilor
statale, dar şi a organizaţiilor neguvernamentale şi marelui public, care trebuie să
înţeleagă şi să accepte principiul conceptului de drepturi ale omului şi să i se
conformeze.

Educarea în spiritul cunoaşterii şi respectării drepturilor omului, joacă un rol
capital în instituirea unui mediu propice al acţiunii statului în acest domeniu. Fiecare
individ trebuie să aibă conştiinţa propriilor sale drepturi şi să înveţe să respecte
drepturile celuilalt. Acest proces  trebuie să înceapă din primii ani de viaţă ai copilului în
familie şi să continue în toate treptele de şcolarizare şi după aceea.

Carta Naţiunilor Unite, cel mai important tratat internaţional din întreaga istorie a
omenirii, abordează drepturile omului în Preambul şi în şase din articolele sale.
Încheiată în numele popoarelor Naţiunilor Unite, Carta este dominată, în preambulul
său, de grija faţă de om, două din cele patru paragrafe ale sale conţinând referiri la
drepturile omului.

În paragraful 2 este reafirmată „credinţa în drepturile fundamentale ale omului, în
demnitatea şi valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi
femeilor, precum şi a naţiunilor mari şi mici, iar în paragraful 4, popoarele Naţiunilor
Unite îşi exprimă hotărârea de a favoriza „progresul social şi instaurarea unor condiţii
mai bune de trai într-o mai mare libertate”.

Patru dintre instituţiile specializate din Sistermul Naţiunilor Unite au înscris în
actele constitutive promovarea drepturilor omului în domeniile lor de activitate. Acestea
sunt: Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentație şi Agricultură (FAO).

Drepturile omului în Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM)
OIM este organizaţie interguvernamentală cu statut de instituţie specializată a

Naţiunilor Unite din anul 1946, a fost înfiinţată la 11 aprilie 1919, cu scopul de a ocroti
demnitatea muncitorilor, a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor lor de muncă şi la
ridicarea nivelului de trai, a realiza bunăstarea economică şi folosiurea deplină a forţei
de muncă, a ocroti sănătatea muncitorilor, protecţia mamei şi a copilului, a asigura
posibilităţi egale în domeniul învăţământului şi pregătirii profesionale.

Constituţia OIM plasează protecţia drepturilor muncitorilor pe două coordonate:
„pe sentimentul de justiţie şi omenie” şi pe „dorinţa de a asigura o pace trainică în
lume”.

La 10 mai 1944, cu un an înainte de încheierea celui de-al doilea război mondial,
cea de-a 26-a Conferinţă generală a OIM a adoptat „Declaraţia de la Philadelphia
privind scopurile şi obiectivele Organizaţiei Internaţionale a Muncii” şi principiile după
care trebuie să se călăuzească politica membrilor ei (5).



Declaraţia este alcătuită din cinci părţi, astfel:
Partea I enunţă următoarele principii fundamentale:
- Munca nu este o marfă,
- Libertatea cuvântului şi de asociere este esenţială pentru un progres

continuu,
- Mizeria oriunde există, constituie o ameninţare pentru bunăstarea tuturor,
- Lupta împotriva sărăciei trebuie să se desfăşoare fără răgaz în fiecare stat şi

prin eforturi internaţionale permanente şi unitare.
Partea a II-a a declaraţiei, pornind de la constatarea că „o pace trainică nu poate

fi stabilită decât pe baza justiţiei sociale”  enunţă următoarele obiective şi modalităţi de
acţiune pentru atingerea lor:

- Toate fiinţele omeneşti, fără deosebire de rasă, credinţă, sex, au dreptul să
urmărească atât bunăstarea materială, cât şi dezvoltarea lor spirituală în
condiţiile libertăţii şi demnităţii, stabilităţii economice  şi posibilităţilor egale,

- Realizarea condiţiilor care să permită obţinerea acestui rezultat trebuie să
constituie  scopul central al oricărei politici naţionale şi internaţionale,

- OIM îi revine sarcina să studieze toate politicile şi măsurile  de ordin
economic şi financiar pe plan internaţional în lumina acestui obiectiv
fundamental.

Partea a III-ea cuprinde obligaţia solemnă a OIM de a promova în statele lumii
programe care ar urmări:

- Folosirea completă a forţei de muncă şi  ridicarea nivelului de trai,
- Angajarea muncitorilor în activităţi care să le ofere satisfacţia de a-şi folosi

priceperea şi cunoştinţele pentru a aduce o cât mai mare contribuţie la
bunăstarea generală,

- Extinderea măsurilor de asigurări sociale,
- Ocrotirea adecvată a vieţii şi sănătăţii muncitorilor în toate muncile

profesionale,
- Protecţia copiilor şi a mamelor,
- Un nivel adecvat de alimentaţie, de condiţii de locuit şi posibilităţi de recreere

şi cultură,
- Asigurarea unor posibilităţi egale în domeniul învăţământului şi pregătirii

proifesionale.
 Partea a IV-a enunţă ideea că realizarea obiectivelor cuprinse în Declaraţia de la

Philadelphia poate fi asigurată printr-o acţiune eficace pe plan internaţional şi naţional,
în special prin măsuri tinzând să favorizeze dezvoltarea producţiei şi consumului, să
evite fluctuaţiile economice grave, să realizeze progresul economic şi social al
regiunilor din lume mai puţin dezvoltate, să asigure stabilitate a preţurilor mondiale ale
materiilor prime,.

Partea a V-a „afirmă că principiile enunţate în această Declaraţie se aplică în
întregime tuturor popoarelor lumii”.

În concluzie, pentru transpunerea în viaţă a principiilor şi obiectivelor enunţate în
declaraţie, OIM desfăşoară următoarele activităţi: elaborează convenţii şi recomandări
care stabilesc normele internaţionale ale muncii (6), formulează

 Principii şi programe internaţionale destinate a îmbunătăţi condiţiile de muncă şi
de trai, promovarea drepturilor fundamentale ale omului, desfăşoară activităţi de
instruire, învăţământ, cercetare, cooperează cu alte instituţii în vederea sprijinirii ţărilor
membre de a-şi formula o politică naţională de ansamblu pentru utilizarea forţei de
muncă.



Drepturile omului în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură (UNESCO)
UNESCO este o organizaţie interguvernamentală cu statut de instituţie

specializată, înfiinţată la 4 noiembrie 1945. Scopul organizaţiei este de a contribui la
menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale prin educaţie, ştiinţă şi cultură şi
comunicaţie, de a dezvolta colaborarea între naţiuni în vederea asigurării respectului
universal al justiţiei şi legii „drepturile omului şi libertăţile fundamentale pentru toţi fără
deosebire de rasă, sex, limbă, religie, pe care Carta Naţiunilor Unite le recunoaşte
tuturor popoarelor”.

Ca şi Constituţia OIM, Convenţia UNESCO fundamentează principalele sale
obiective pe menţinerea păcii şi securităţii internaţionale şi pe respectul universal al
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

UNESCO, pentru atingerea obiectivelşor propuse,  acţionează pe mai multe
planuri: prin acţiuni cu caracter normativ, prin repunerea în funcţiune a sistemelor de
învăţământ dezorganizate în urma conflictelor armate, prin organizarea de acţiuni pilot,
prin difuzarea de directive în domeniul educaţiei.

În domeniul activităţilor sale normative, UNESCO a adoptat o serie de
instrumente internaţionale (convenţii, rezoluţii, recomandări) vizând exercitarea
drepturilor omului.

Drepturile omului în Constituţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS)
OMS este o organizaţie interguvernamentală cu statut de instituţie specializată a

Naţiunilor Unite, înfiinţată  la New York la 22 iulie 1946. Telul OMS este promovarea
cooperării internaţionale în vederea ridicării popoarelor la cel mai înalt grad de sănătate.

Sănătatea tuturor popoarelor este o condiţie fundamentală a păcii în lume şi a
sănătăţii.

Guvernele au responsabilitatea popoarelor lor, ele nu pot face faţă acestor
răspunderi decât luând măsurile sanitare şi sociale adecvate pentru realizarea acestor
deziderate OMS i-au fost conferite anumite funcţii, printre care cea de a acţiona ca o
autoritate conducătoare şi coordonatoare în domeniu, acordând asistenţă guvernelor
pentru întărirea serviciilor lor de sănătate, înfiinţând şi întreţinând servicii administrative
şi tehnice, de statistică, desfăşurând acţiuni vizând eradicarea bolilor epidemice,
endemice şi iniţiind convenţii şi regulamente referitoare la diverse probleme
internaţionale privind sănătatea.

Drepturile omului în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi
Agricultură (FAO)
FAO este o instituţie specializată a ONU înfiinţată în 16.10.1945, având printre
obiectivele sale şi pe acela al realizării cooperării internaţionale în domeniul
drepturilor omului, în special al eliminării foametei şi malnutriţiei care este un drept
fundamental al omului. Ea are un caracter tehnic, urmărind ridicarea nivelului de
trai al popoarelor statelor membre, sporirea randamentului producţiei şi repartiţiei
produselor alimentare şi agricole, îmbunătăţirea condiţiilor de existenţă a
populaţiilor rurale, expansiunea economiei mondiale şi rezolvarea problemei
subnutriţiei pe TERRA.

Pentru îndeplinirea funcţiilor sale, FAO desfăşoară următoarele activităţi: culege,
analizează, interpretează şi difuzează membrilor săi date privind hrana, alimentaţia,
agricultura, acordă asistenţă tehnică în vederea realizării unor programe naţionale,
recomandă întreprinderea unor acţiuni pe plan naţional şi internaţional, conservarea
resurselor naturale şi adaptarea unor metode perfecţionate de producţie agricolă.

În 1960, FAO a lansat campania mondială împotriva  foametei şi a încheiat
acorduri în vederea creării unor fonduri cu destinaţie specială.
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