SvObOdA
sLoVa
Svoboda slova zajišťuje, že každý má právo říct, co si myslí, a
předložit svůj názor. Tento základní princip demokracie znamená, že musíme respektovat názory ostatních lidí, a to i v
případě, že jsou odlišné od těch našich. To umožňuje debatu a
existenci různých názorů ve společnosti. Přesto může demokratická společnost považovat za nezbytné trestat všechny
formy vyjádření, která šíří či ospravedlňují nenávist založenou
na netoleranci.

sVoBoDné vOlBy
A pRávO vOlIt

Demokracie je založena na právu volit a na svobodných
volbách. V demokracii je moc v rukou lidí, kteří si volí své zástupce, aby tak projevili své názory. Bohužel, v mnoha zemích
doposud nejsou svobodné volby. Někdy rozhoduje hlava státu
samotná totalitním způsobem. Jindy jsou volby zmanipulovány takovým způsobem, aby bylo jisté, že vyhraje určitá politická strana.
RŮZNÉ DRUHY VOLEB:
> Legislativní volby: občané volí členy parlamentu své země.
> Místní volby: občané volí zástupce města nebo kraje.
> Prezidentské volby: občané volí prezidenta své země.
Volby se také konají při jiných příležitostech: ve školních
třídách, ve školních radách, ve spolcích nebo ve firmách…

sPrAvEdLiVý
sYsTém

sOuDnIcTví
Spravedlivý systém soudnictví garantuje, že
mají všichni lidé právo bránit se u soudu, který
uplatňuje zákony spravedlivým a čestným
způsobem. Spravedlnost je princip založený
na dodržování zákonů dané země. Před zákonem jsou si všichni rovni. Soudy rozhodují,
zda člověk dodržel, či porušil zákon. Soudci
musejí být nezávislí od těch, kdo mají politickou moc, a jsou povinni jednat nezávisle a
nestranně, jinak je soud zkorumpovaný.

rOvNoSt
pOhLaVí
Ačkoliv mají muži a ženy stejná práva a jsou si
rovni ve své důstojnosti, nemají vždy ve
společnosti stejné příležitosti. Jako všechna
ostatní práva také rovnost pohlaví musí vždy být
chráněna (například stejný plat, vyrovnanější
zastoupení v politice a ve vedení společností).

HoDnOtA EvRoPy
OtázKa hOdNoT
RŮZnOrOdOsT

A AnTi-DiSkRiMiNaCe
Diskriminace nastává ve chvíli, kdy jsou
člověk nebo skupina lidí odmítáni kvůli svému původu, barvě kůže, pohlaví, jazyku,
náboženství nebo politickým názorům…
a jsou jim tak upírána jejich práva. Diskriminace, která je často založena na neznalosti,
předsudcích a stereotypech, se objevuje,
když se bojíme něčeho, co je pro nás neznámé nebo s čím nemáme zkušenost, a když
nás strach učiní podezřívavými nebo
agresivními vůči ostatním.

oPuštění
tReStU
sMrTi

Trest smrti je rozhodnutí soudu usmrtit ty,
které uzná vinnými z nejzávažnějších
zločinů. 47 členských států Rady Evropy již
neuplatňuje trest smrti, protože se jedná o
porušení práva na život a tedy o porušení
lidských práv. Nicméně v mnoha zemích
tento trest stále existuje (Spojené státy americké, Čína, Japonsko…).
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