Nhân quyền ở Đức cũng bị đe dọa trong
nhiều trường hợp và chúng ta hiện đang trải
qua sự gia tăng loại trừ có hệ thống.
Thậm chí, ngay cả khi tòa án tối cao đưa
ra hiến pháp về quyền được sống tối thiểu
trong một xã hội văn hóa, tức là những gì
tối thiểu nhất mà mỗi người cần có để sống
cũng ngày càng bị bớt xén đi- như trợ cấp xã
hội Hartz-IV, khi người vô gia cư đi khám sức
khỏe hoặc trong luật cho người tị nạn.
Hiệp hội Phúc lợi Đồng đẳng và các tổ chức
thành viên đấu tranh không ngừng nghỉ
cho việc chấp hành, thực hiện và bảo vệ các
quyền con người xã hội.

„Con Người, bạn có quyền!“ với chúng tôi có
nghĩa là: Chúng tôi không yêu cầu được giúp
đỡ, chúng tôi làm cho mình mạnh mẽ để ủng
hộ việc thực hiện các quyền con người cơ bản.
Chỉ những ai biết quyền của mình mới có thể
chiến đấu cho quyền đó!

Hãy tham gia!
Các bạn hãy truy cập trang web www.menschdu-hast-recht.de để trang bị thông tin cho
mình và những người khác về mối quan ngại
của chúng tôi để tăng cường nhân quyền. Hãy
tham gia vào các hoạt động và sử dụng các
thông tin của chúng tôi.
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70 năm ngày Tuyên ngôn Quốc tế Nhân
quyền. Nhưng cuộc đấu tranh toàn cầu để
bảo vệ con người khỏi sự tùy tiện, bạo lực và
thiếu thốn vẫn còn là một chặng đường dài.

70 năm Tuyên ngôn
Nhân quyền

www.mensch-du-hast-recht.de

“Mọi người sinh ra đều được
tự do và bình đẳng về nhân
phẩm và quyền“.
Câu đầu tiên của Tuyên ngôn Nhân quyền
đảm bảo quyền tự do và bình đẳng cho tất cả
mọi người trên toàn thế giới - không phân biệt
màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan
điểm chính trị hay xã hội, nguồn gốc dân tộc
và nguồn gốc xã hội.
Các nước thành viên của Liên hợp quốc cam
kết lấy các quyền này làm cơ sở cho hành động
của mình. Kể từ khi công bố, các quyền con
người đã đi vào hàng loạt thoả thuận quốc tế,
các công ước quốc tế và hiến pháp quốc gia.
Hiệp hội Phúc lợi Đồng đẳng và các thành viên
của nó đấu tranh hàng ngày cho các quyền
con người xã hội và cá nhân. Thông qua công
việc của mình chúng tôi biết rằng các quyền
cơ bản này thường bị vi phạm và không được
quan tâm. Chúng tôi biết rằng mình cần phải
đấu tranh cho sự tuân thủ và mở rộng của các
quyền cơ bản này.

Tất cả mọi người đều có quyền có một nơi ở
an toàn và phù hợp. Tuy nhiên ngay cả ở Đức
thì số lượng người không có nhà ở ngày càng
tăng, không theo qui định của pháp luật.
Thiếu nhà ở với giá cả hợp lý và không gian
sống đàng hoàng cũng như còn phân biệt
đối xử khi tìm nhà ở.
Mọi người đều có quyền được chăm sóc
sức khỏe một cách tốt nhất về cả tinh thần
lẫn thể chất. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn
chế trong việc chăm sóc sức khỏe thích
hợp đối với nhiều người trên thế giới và
cả ở Đức nữa. Một điều trị y tế hợp lý
thường phụ thuộc vào túi tiền.
Quyền được bảo vệ, được lánh nạn và
được giúp đỡ là trọng tâm của Tuyên
bố Nhân quyền. Trên toàn thế giới, việc
thực hiện các quyền này không được
tốt, kể cả ở Đức cũng còn thiếu hụt
nhiều, mặc dù cuộc sống ở Đức nói
chung không bị đe dọa trực tiếp.

Cho đến hôm nay con đường từ tuyên ngôn
đến hiện thực hoá của Quyền được giáo dục
vẫn còn đầy rào cản. Trên hết, đối với nhiều
trẻ em từ các gia đình có hoàn cảnh xã hội
khó khăn thì việc thực hiện quyền được giáo
dục vẫn còn xa xôi.
Mọi người đều có quyền không chỉ có mặt
mà còn cùng tham gia. Bị loại trừ khỏi sự
tham gia tích cực trong đời sống chính trị,
xã hội, văn hóa hay kinh tế cuối cùng sẽ làm
tổn hại việc thực hiện dân chủ và làm suy
yếu niềm tin vào các thể chế của nó.
Mọi người đều có quyền tự quyết định giải
quyết các vấn đề của mình mà không bị
người khác hoặc nhà nước can thiệp. Tuy
nhiên, nhu cầu và mong đợi của những
người nghèo thường bị đặt câu hỏi hoặc bị
bỏ qua.
Các quyền được nêu ở trên vẫn đang được
tiến hành thực hiện lâu dài và khẳng định
rằng các quyền cơ bản trong Tuyên ngôn
Quốc tế về Nhân quyền đóng một vai trò nổi
bật trong công tác xã hội.

