Pe 10 decembrie, în fiecare an, este celebrată Ziua Internaţională a
Drepturilor Omului. Data a fost aleasă de Adunarea Generala a Naţiunilor
Unite, pentru a onora adoptarea şi proclamarea pe 10 decembrie 1948 a
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.
Teoretic vorbind,oamenii se nasc cu drepturi egale şi inalienabile, cu
libertăţi fundamentale care nu ar trebui sa poata fi puse sub semnul
întrebării, nicaieri in lume ; Această zi ar trebui să reprezinte pe tot
Mapamondull un prilej de a reafirma necesitatea de a lupta împotriva
oricărei forme de abuz sau discrminare care poate atinge drepturile şi
libertăţile fundamentale ale fiecarei persoane. Din păcate, în multe multe
locuri pe glob, drepturile fundamentale ale oamenilor sunt încălcate.
Deși se presupune că, de aproape 26 de ani, suntem familiari cu noțiunile
fundamentale privind drepturile și libertățile cetățenești, un studiu național
făcut anul acesta la cererea APADOR-CH arată că oamenii nu-și cunosc
așa de bine drepturile în România democrată. 72% dintre români recunosc
că nu sunt bine informați în privința drepturilor pe care le au, dar 80% dintre
ei consideră că le sunt încălcate drepturile civile. Cel mai des încălcate se
consideră a fi: dreptul la o judecată echitabilă (61%), dreptul la despăgubiri
în caz de eroare judiciară ( 59%) și dreptul de protecție a proprietății (58%).
Incalcare drepturilor sindicale reprezinta de asemenea o obisnuinta care ne
da semne de ingrjorare.
Conform studiului, instituțiile menționate de respondenți că încalcă frecvent
drepturile omului în România sunt: Guvernul României (62%), instanțele de
judecată (60%), Parlamentul și sistemul de sănătate (57%) și administrația
locală (50%).
Chiar dacă unii consideră că drepturile și libertățile cetățenești sunt
respectate, odată dobândite în decembrie 1989, realitatea ne arată că ele
sunt foarte ușor de încălcat. Garanția respectării drepturilor omului
presupune un demers susținut, care antrenează instituții ale
statului,parteneri sociali, organizații neguvernamentale și cetățeni.
CNSLR-FRATIA considera ca numai impreuna putem lupta cu succes
asfel incat numarul de incalcari ale drepturilor omului sa scada considerabil.

