
 

 
 

 

 

 

Zagreb, 10. prosinca 2018. 

 

Drage učenice i dragi učenici Srednje škole Buzet,  

iznimno mi je drago što Vaša škola obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, kojim se ove 

godine slavi 70. obljetnica potpisivanja Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a. 

Zahvaljujem vama na zanimanju, a ravnateljici i svim djelatnicima škole na prilici da vam se 

obratim povodom ove važne obljetnice. 

Prije sedamdeset godina, Opća Deklaracija okupila je države diljem svijeta oko ideje da svaki 

pojedinac na planeti ima urođeno dostojanstvo, kao i jednaka i neotuđiva prava, bez obzira 

na boju kože, spol, vjeroispovijed, imovno stanje, nacionalno ili društveno podrijetlo i druge 

osobine. Tako je i nastao međunarodni sustav zaštite ljudskih prava, jer je Opća deklaracija 

bila temelj za donošenje više od 80 konvencija i drugih dokumenata, a sve s jednim ciljem – 

spriječiti ponavljanje strahota Drugog svjetskog rata, koji je pokazao što je sve čovjek 

spreman učiniti čovjeku. Također, izgradnjom ovog sustava, građanima diljem svijeta, pa 

tako i u Hrvatskoj, zajamčena su brojna prava - na život, besplatno osnovno školovanje ili 

slobodu mišljenja, dok su teška kršenja ljudskih prava, poput mučenja ili ropstva, zabranjeni.  

Ljudska prava pojam su koji je već toliko puta izgovoren da su ga mnogi vjerojatno počeli 

shvaćati zdravo za gotovo. No, ona su neodvojiva od naše svakodnevice – mogu nam biti 

prekršena na ulici, u školi, na Facebooku, kod kuće, kod liječnika - bilo gdje. I veliki je 

problem ako o tome šutimo, jer time ostavljamo slobodne ruke onima koji su povrijedili naše 

pravo, da to čine i dalje, danas nama, a sutra možda i drugima. 

Upravo nas tada može ohrabriti i Opća deklaracija, kako bismo tražili zaštitu vlastitih prava, 

ali i podigli glas za druge, jer kada su ljudska prava ugrožena jednoj osobi, ugrožena su svima. 

Naravno, jedan od najboljih načina na koji se možete za takve situacije pripremiti upravo je 

učenje, zbog čega vam želim puno uspjeha u nastavku ove školske godine, kao i u budućem 

životu. I sigurna sam da će blagdani koji slijede biti prilika za „punjenje baterija“ i skupljanje 

snage, nakon čega ćete biti spremni uspješno odgovoriti na sve izazove koji vas još očekuju, 

kako među školskim klupama, tako i izvan njih. 

Srdačno vas pozdravljam i čestitam Međunarodni dan ljudskih prava! 

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović 

 


