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O que são os Direitos 
Humanos?

Os direitos humanos pertencem a todos e 

todas e a cada um de nós, igualmente.

✓Os direitos humanos são os direitos de todos 

os seres humanos, sem distinção. 

✓Devem ser garantidos a todas as pessoas, 

independentemente de qualquer condição ou 

particularidade, como etnia, nacionalidade, 

idioma, religião, sexo ou orientação sexual.



Declaração Universal 
dos Direitos Humanos

✓Documento que estabelece princípios 
recomendados para garantir a proteção dos 
direitos humanos a todos os povos, de todas 
as nações.

✓O objetivo da Declaração é incentivar e 
facilitar o respeito aos direitos humanos, 
sendo essa uma obrigação de todos os 
países. O objetivo faz parte da Carta da 
ONU, documento que marca a criação das 
Nações Unidas, em outubro de 1945

✓ A aprovação da Declaração aconteceu no dia 
10 de dezembro de 1948.



Declaração Universal 
dos Direitos Humanos

✓ A Declaração é composta por trinta artigos 
que tratam da proteção de direitos civis, 
políticos, culturais, sociais, entre outros. 

✓No primeiro artigo, estabelece que todas as 
pessoas são livres e iguais, em dignidade e 
em direitos.

✓ São protegidos pela Declaração alguns dos 
direitos já citados: vida, segurança, liberdade 
de expressão, liberdade religiosa, saúde, 
trabalho e educação. 

✓Outros direitos como segurança social, 
moradia e educação, também são 
assegurados.



Declaração 
Universal dos 
Direitos Humanos

São alguns dos direitos humanos:

✓Direito à vida;

✓ Liberdade;

✓ Educação;

✓ Trabalho;

✓ Liberdade de expressão;

✓ Segurança social;

✓ Proibição de escravidão;

✓ Proibição de tortura ou 
tratamento desumano, 
cruel ou degradante;

✓ Igualdade perante a lei,

✓Respeito à vida privada, à 
casa e à família.



Declaração 
Universal dos 
Direitos Humanos

✓Os Direitos Humanos, 

segundo a Organização das 

Nações Unidas são 

"garantias jurídicas universais 

que protegem indivíduos e 

grupos contra ações ou 

omissões dos governos que 

atentem contra a dignidade 

humana.” 



Desrespeito pelos 
Direitos Humanos

✓O caso mais recente de violação dos 

direitos humanos foi no Irão, onde houve 

condenação à morte devido a  protestos.



Desrespeito pelos 
Direitos Humanos

✓ Alguém ainda se lembra do Afeganistão?

✓ Pois é, o Afeganistão ainda existe e, 

especialmente, as mulheres que lá vivem 

são privadas de tudo, como mostrar a cara,  

manifestarem-se, etc. 

✓Quando ocorreu a tomada de posse, pelo 

regime Talibã, mudaram o nome, a 

bandeira e, naturalmente, as leis.



As notícias só mostram 
estes países e as suas 
situações críticas

✓ É triste, mas as violações dos Direitos 

Humanos são maiores do que todos nós 

podemos imaginar.

✓Na Ucrânia e no Irão há muitas violações 

dos Direitos Humanos.



Medidas que 
contribuem para a 
Paz

✓ A união de todas as pessoas 

é uma bela demonstração de 

amor.

✓ Todos deveríamos ter ações 

solidárias para com os mais 

desfavorecidos, como doar 

roupa, alimentos e bens 

essenciais. 



Medidas que 
contribuem para a Paz

✓Devemos ter piedade das pessoas, mesmo 

que elas tenham cometido o pior ato que 

pode existir, sufocar, dar tiros, aleijar, e 

atitudes do tipo, se bem que isso é contra a 

Lei. 



Gratos pela 
atenção!!!


