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Якщо бажаєш, щоб світ змінився,
— сам стань цією зміною. Якщо ти
хочеш зміну в майбутньому — стань
цією зміною в сьогоденні.
Махатма Ганді

Загальна декларація прав людини
Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III)
Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року

Стаття 1
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в
дусі братерства.
Стаття 2
«Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від
раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних
або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або
міжнародного статусу країни або території, до якої
людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або
як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті…
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БІ́ЖЕНЕЦЬ – це людина, яка, побоюючись пересліду-

вання із-за своєї етнічної приналежності, національності, віросповідання, мови, політичних чи релігійних переконань перебуває за межами своєї країни,
не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок
зазначених побоювань. Біженці не є громадянами
країни, в якій перебувають.
Біженцями можуть бути з різних причин. Так, біженцями може стати мирне населення, яке опинилося в зоні бойових дій. Рятуючись від війни, від можливих переслідувань, люди покидають свої домівки
і шукають притулку за межами своєї батьківщини.
Прикладом таких біженців в даний час можуть бути
афганці, іракці, сомалійці.
Достатньо типовим явищем є перетворення громадян на біженців, коли держава переслідує громадян
у зв’язку з їх мовою, національністю, релігією тощо.
Як приклад, сьогодні через тиск іранської влади, частина християн, особливо євангелістів та інших протестантів, змушені стати біженцями.
Ще однією причиною, чому люди стають біженцями, є ситуація, коли держава не має змоги або бажання захистити своїх громадян від переслідувань,
запобігти міжнаціональним конфліктам. Так, після
міжнаціональних конфліктів в Ферганській долині
біженцями стали тисячі турків-месхетинців; внаслідок серйозного психологічного пресингу у країнах
Середньої Азії (Узбекистан, Туркменістан) біженцями стали сотні тисяч росіян.
Часто біженцями стають ті, хто проживає у державах, де утискають громадянські права і свободи
людини, де бракує демократії. Наприклад, такими є
на сьогодні біженці з Північної Кореї, Білорусі, переслідувані за політичними мотивами.
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За даними Організації об’єднаних націй, у
2011 році найбільше біженців було з Афганістану
(2,7 млн. осіб), Іраку (1,4 млн. осіб), Сомалі (1,1 млн.
осіб) та Демократичної Республіки Конґо (491 тис.
осіб). Серед розвинутих країн найбільшу кількість
біженців (571,7 тис. осіб) прийняла Німеччина.
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СМЕНТ — дії, які полягають у переслідуванні
ГАРА́
людини шляхом постійного психологічного пресингу (глузування, висміювання, приниження), погроз,
фізичного тиску, домагань за ознакою етнічної приналежності, мови, національності, статі, політичних
поглядів тощо. Гарасмент має прояви — надсилання
листів на домашню чи електронну адресу, телефонні
дзвінки, грубі жарти, непристойні жести та натяки,
поширення чуток серед рідних, сусідів, ін.

Прикладом гарасменту є переслідування у
2009 році російського правозахисника Александра
Подрабінека і його сім`ї рухом «Наши» за статтю в
«Ежедневном журнале». У своїй статті Подрабінек
закликав покінчити з радянською спадщиною і вшанувати пам’ять борців з тоталітаризмом. На думку
активістів руху «Наши», стаття ображала ветеранів
Великої Вітчизняної війни. Пікетування місця проживання, непристойні написи в під’їзді, де проживає
правозахисник, постійні небажані телефонні дзвінки
– саме такий інструментарій психологічного тиску
був використаний проти цього громадського діяча.
Видом гарасменту є сексуальні домагання.
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ГЕНОЦИД — це злочинні дії, які передбачають умис-

не знищення повністю або частково певної національної, етнічної чи релігійної групи. Прикладами
геноциду у ХХ столітті є геноцид вірмен, здійснений
младотурками, Голодомор в Україні 1932—1933 років, вчинений державними та партійними органами СРСР, геноцид євреїв (Голокост), організований
гітлерівським режимом у 30-40-х роках. Геноцид,
як правило, здійснюється шляхом штучного голоду,
депортацій, примусової стерилізації, масового фізичного вбивства.
На сьогодні у законодавстві більшості європейських країн передбачена кримінальна відповідальність не лише за організацію геноциду, а й заперечення фактів геноциду. До прикладу, на сьогодні існує
кримінальна відповідальність за заперечення Голокосту у 11 країнах — Франції, Швейцарії, Бельгії,
Польщі, Словаччини тощо. В Австрії, Румунії, Чехії
за заперечення Голокосту кримінальна відповідальність від 6 до 10 років, в Німеччині і Ізраїлі — до
5 років позбавлення волі.
Голодомор в Україні є одним з найбільших геноцидів світової історії. Під час Голодомору 1932-1933 років в Україні було заморено голодом близько 4 млн.
осіб, демографічні втрати України склали 7-10 млн.
осіб.
На сьогодні, згідно з законом України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» від 28 листопада
2006 року, Голодомор 1932-1933 років в Україні є
геноцидом Українського народу. Цим же законом
визначено, що «публічне заперечення Голодомору
1932-1933 років в Україні визнається наругою над
пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним».
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ДИСКРИМІНА́ЦІЯ — обмеження (утиски) прав люди-

ни — соціальних, політичних, економічних, культурних, інших прав – окремих осіб або цілих спільнот
на основі кольору шкіри, національності, соціального
походження, мови, віку, релігійних та політичних переконань, фізичних вад тощо. Дискримінація завжди
пов’язана з застосуванням влади чи то органами влади, чи адміністрацією підприємства.
Прикладом дискримінації за кольором шкіри
може бути колишня практика окремих американських штатів в обмеженні прав темношкірих – починаючи від права на роботу і закінчуючи обмеженням права займати певні місця в автобусі. Сьогодні
в окремих країнах спостерігається практика дискримінації і щодо білого населення — так, у Зімбабве
заборонено білим володіти землею.
Давню історію має національна дискримінація —
її, як правило, здійснює панівна нація щодо націй
гноблених. Скажімо, у царській Росії відбувалася постійна дискримінація єврейського населення, законодавчими актами навіть було визначено території,
на яких могли проживати євреї (так звана «смуга
осілості»), були встановлені максимально допустимі
квоти для студентів-євреїв для російських університетів. Як приклад, у Петербурзі могло навчатись не
більше 3 % євреїв. Пізніше, у 30-х роках ХХ століття політика національної дискримінації щодо євреїв активно проводилась в Німеччині, Італії. Сьогодні
яскравими проявами національної дискримінації є
дискримінація курдів у Туреччині, вихідців з Кавказу («осіб кавказької національності») – в Росії.
Проте, є форми дискримінації, які не викликають
заперечення міжнародних організацій. Скажімо, дискримінація за належністю до громадянства (підданства) держави не вважається такою, що пов’язана з
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обмеженням прав людини. Як приклад, у більшості
держав діють законодавчі норми щодо того, що особи,
які не є громадянами певної держави, не можуть бути
на державній службі, чи служити у війську у цій державі, володіти землею тощо.

Варто зазначити, що вживають і такий термін як
«позитивна дискримінація». Це явище пов’язано з наданням певних переваг особам чи соціальним групам,
які свого часу були позбавлені певних прав. Прикладом позитивної дискримінації може бути встановлена квота у 10 % виключно для кримських татар при
наборі слухачів до Національної академії державного
управління при Президентові України. Таким чином
наша держава встановлює переваги для представників
народу, дискримінованого при комуністичній владі.
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ДЕМОКРАТІЯ — в широкому значенні це «влада наро-

ду», термін, який позначав спосіб колективного прийняття рішень і спосіб управління у Давній Греції.
Варто зазначити, що у полісах Давньої Греції демократичне управління здійснювали лише громадяни, у
той самий час значна частина мешканців цих полісів
була позбавлена такого права.

На сьогодні під демократією розуміється політичний режим, який має кілька характеристик: 1)
всі громадяни (за винятком тих, хто не може за себе
відповідати – неповнолітні та недієздатні) володіють
правом голосу; 2) управління державою здійснюється народом або безпосередньо (на референдумах), або
опосередковано, через представників, які обираються
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на виборах; 3) наявний поділ влади на виконавчу, законодавчу і судову, тобто ці влади не можуть перебувати в одних руках. Крім того, обов’язковою складовою демократії є наявність легально діючої опозиції,
наявність багатопартійної системи, свобода ЗМІ, свобода вираження поглядів.
Інколи складно визначити дієвість демократії у
тій чи іншій країні. Оскільки часто недемократичні
держави на словах демонструють відданість демократії, а на ділі тиснуть на засоби масової інформації
через податкові, правоохоронні органи, з допомогою
правоохоронних органів здійснюється кримінальне
переслідування лідерів опозиції тощо.

ДЕПОРТАЦІЯ – у широкому значенні це — примусове

переміщення (переселення) людей з місць їх постійного проживання. Даний термін зародився у Франції
і означав покарання людини за вчинення кримінального злочину (як скажімо, ув’язнення чи штраф). До
прикладу, Наполеон Бонапарт після поразки монархічній Європі був депортований на острів Святої Єлени. Рельєфний приклад був і у Радянській Росії: з
неї на початку 20-х років ХХ століття під страхом
кримінального переслідування було вислано близько
160 інтелектуалів (вчених, митців, священників), які
розглядалися як противники радянської влади (т. зв.
«філософський пароплав»). І сьогодні у кримінальних кодексах багатьох країн (зокрема, Іспанії) застосовується таке покарання як депортація з країни.
Але термін «депортація» застосовують і тоді, коли
примусовому переселенню підлягають цілі етнічні,
мовні чи інші групи. Однак не кожне примусове переселення людей є депортацією. Скажімо, якщо людей насильно переселяють з зони стихійного лиха,
техногенної катастрофи (так в Україні переселяли у
1986 року після аварії на Чорнобильській АЕС з райо-
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нів, прилеглих до ЧАЕС), то це не депортація. Депортація, як правило, пов’язана з політичними мотивами.
На жаль, прикладів депортацій, які стали частиною
«етнічних чисток», історія знає дуже багато.
Якщо депортація застосовується до всього народу, вона кваліфікується як геноцид. Після ІІ Світової війни депортація, яка носила риси геноциду, мала
широке застосування у вирішенні «національного»
питання. Так, майже 100 тис. людей німецької національності з Кенігсбергу, Східної Пруссії, які відійшли
до СРСР, були депортовані углиб Німеччини; майже
500 тис. українців, які проживали на Лемківщині,
Підляшші, Надсянні, Холмщині були зігнані з рідних
місць у теперішній Польщі і переселені вглиб України. В СРСР за звинуваченням у колабораціонізмі з
рідних земель було насильно виселено кримських татар, калмиків, інгушів, чеченців, карачаєвців, балкарців, ногайців, турок-месхетинців, понтійських греків.
На сьогодні деякі країни практикують приховані
форми депортації. Зокрема, у 2010 році у Франції
було започатковано програму переселення ромів до
Румунії, згідно з якою ромам, які погоджуються виїхати з Франції, виплачують по 300 євро на дорослого
і 150 на дитину. Такі дії різко засуджуються міжнародними організаціями.

ДІЄЗДА́ТНІСТЬ

– це здатність людини (особи) використовувати і виконувати юридичні права, обов’язки
і нести відповідальність за свої дії. Конкретні умови
набуття дієздатності особою регулюються законодавством країни, де проживає особа. Дієздатність може
обмежуватись громадянством, віком, станом здоров’я,
у судовому порядку тощо. Так обмеження, як правило, вводяться тоді, коли держава не визнає, що особа
може самостійно усвідомлювати чи нести відповідаль-
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ність за певні дії. Залежно від правовідносин виділяють цивільну, кримінальну, іншу дієздатність.
До прикладу, в Україні, відповідно до цивільного законодавства, повна дієздатність людини настає
з 18 років. Всі, хто молодший від цього віку, мають
обмежену дієздатність. Тому особа віком від 14 до
18 років не має права без згоди батьків купувати будинок, квартиру чи автомобіль, не може вступати в
шлюб тощо. Аналогічно, залежно від віку, притягують до кримінальної відповідальності. Так, особа до
14 років не несе кримінальної відповідальності, хоча
за ті ж самі злочини «дорослих» засуджують до позбавлення волі.
Як вже було зазначено, обмеження дієздатності
можуть бути не лише вікові. Якщо навіть доросла людина, яку в судовому порядку внаслідок хвороби визнана недієздатною, також самостійно не може укладати яких-небудь угод.
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ДОМАГА́ННЯ СЕКСУА́ЛЬНІ – вид гарасменту, яким

позначають небажані словесні або фізичні дії сексуального характеру з боку одного або кількох членів
колективу чи ситуаційної компанії людей, які принижують або ображають іншого члена колективу/
компанії. У широкому значенні сексуальні домагання проявляються у формі залякування, знущання чи
примусу сексуального характеру, або обіцянка винагороди в обмін на сексуальні послуги.
Відповідно до закону України «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» зміст
сексуальних домагань є дещо вужчим. За визначенням закону, це – «дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні
зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування».
Часто важко встановити межу між сексуальними
домаганнями і фліртом, залицянням, проте, можна
виділити кілька критеріїв, які відрізняють домагання: 1) дії (пропозиції) сексуального характеру надходять періодично (повторюються), не дивлячись
на негативну реакцію адресата; 2) дії (пропозиції)
сексуального характеру надходять у грубій формі, у
формі погроз; 3) дії сексуального характеру реалізуються у формі фізичного насильства.
За сексуальні домагання в Україні, як і в багатьох інших державах, передбачена юридична відповідальність.
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КА́СТА

(походить від латинського «castus» — «чистий») – це слово ввійшло в європейський культурний
обіг для позначення спадкових замкнутих груп, на
які поділяються окремі суспільства. Зразком такого
суспільства була і частково залишається Індія.

На погляд європейця, кастова система є дуже несправедливою, оскільки відверто культивує поділ суспільства не лише на спадково ізольовані одна від одної групи (міжкастовий перехід не дозволяється), а й
на групи нерівноправних людей. Скажімо, каста брахманів – найвища в кастовій системі. У той самий час
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каста паріїв – це каста недоторканих, до яких представникам інших каст не можна торкатися, їсти з одного посуду, з ними не можна одружуватися, паріям
заборонено виконувати певні види робіт тощо. Касти
дуже різняться між собою заняттями, видами виконуваних робіт, соціальним статусом і, навіть, вживанням
страв: одним кастам не дозволено вживати м’ясо, найнижчим кастам – його вживати можна. У той самий
час у тій же Індії існування каст мало пов’язане з
соціальною несправедливістю і громадянською нерівністю, поділ відбувається відповідно до уявлення про
духовну «просвітленість» тих чи інших суспільних
верств.
Зовнішні елементи кастовості – ізольованість, нерівноправність цілих соціальних груп –спостерігалися (і спостерігаються) і в інших, окрім індійського,
суспільствах чи соціальних колективах. Зокрема, це
стосується становища рабів у рабовласницьких суспільствах, кріпаків у кріпосницькій російській традиції, квазікаст в окремих мусульманських суспільствах
колишнього Індостану. Але ці елементи не мають нічого спільного з світоглядною основою кастовості.

КОНФЕ́СІЯ

має два основні значення – 1) віросповідання в рамках одного віровчення; 2) церковна організація послідовників певного віровчення в рамках релігійно-світоглядного напряму. Проте, термін
«конфесія» вживається, насамперед, стосовно християнського віровчення. До прикладу, у християнському
віровченні виділяють православну, католицьку конфесії, які відображають західну (римську) і східну
(візантійську) традиції в християнстві. Православна
і католицька конфесії різняться догматикою і обрядом, але всі християни вірують в Ісуса Христа.
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Церковні організації, які об’єднують послідовників різних християнських віровчень, також називають конфесіями. Кількість таких конфесій може
бути достатньо багато. Скажімо, в Україні виділяють
такі християнські конфесії – Українська православна церква Київського патріархату, Українська православна церква Московського патріархату, Українська
греко-католицька церква, Римо-католицька церква
тощо.
Позиція сучасної демократичної (світської) держави полягає у відділенні церкви від держави, відповідно, у рівному ставленні держави до вірних різних
конфесій.
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Ксенофобія

Ксенофобія (походить від грецьких
слів «чужий» і «страх») – походження цього слова
пов’язане зі страхом перед чужим, «іншим», незнайомим. Одним з наслідків такого страху є неприйняття,
ненависть. Тому сучасне розуміння ксенофобії асоціюється, насамперед, з ненавистю до людей, які відрізняються етнічною приналежністю, мовою, релігією
тощо.
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Ксенофобія може проявлятися у формі нападів на
людей іншої національності, мови, етнічної приналежності, релігії, їх побиття і, навіть, вбивства. Але
можуть бути і інші форми ксенофобії, наприклад,
обмеження побутових контактів, дискримінація.
Скажімо, в ХХ столітті у південних штатах США, у
Південній Африці була поширеною практика ксенофобії у формі расової сегрегації: транспорт, ресторани
– тільки для білих. У нацистській Німеччині у всіх
сферах громадського обслуговування були обмеження для «неарійців»: на магазинах, в ресторанах при
вході були вивіски – «тільки для німців», «тут розмовляють тільки по-німецьки».
Ксенофобія є достатньо поширеною на побутовому рівні навіть у найбільш толерантних суспільствах.
Тому держави, як правило, ведуть активну боротьбу
проти ксенофобії. Так, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної
належності або релігійних переконань» - за це можна отримати штраф від 3,4 до 17 тис.грн. або навіть
бути покараним обмеженням волі на строк від 5 до 8
років.

МАЛОЛІ́ТНІЙ – за чинним законодавством України (Сімейним кодексом), «малолітньою вважається дитина
до досягнення нею чотирнадцяти років». Особливість
статусу малолітніх у тому, що вони не несуть відповідальності за свої вчинки. За них таку відповідальність несуть батьки, опікуни або особи, які їх виховують. До прикладу, якщо малолітній розіб’є вікно, то
відшкодовувати збитки будуть батьки.
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МАРГІНА́ЛЬНИЙ

– дане слово походить від латинського «margo» — межа. Тобто, маргінальний – це
той, що знаходиться на межі. Залежно від сфер застосування поняття маргінальний може набувати різного
значення. Але «маргінальний» завжди позначає належність до меншості.
Маргінальними напрямами в науковому пошуку є
концепції, які суперечать загальноприйнятим правилам та концепціям, але не мають чіткого наукового
спростування (до прикладу, маргінальними є такі напрями як соціоніка, уфологія).
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У соціальній, політичній практиці маргінальний
означає належність до «межових» груп у зв’язку з
втратою традиційних зв’язків з органічним середовищем; у таких межових групах часто конфліктують
форма і зміст. До прикладу, маргінал – це вчорашній
селянин, який переселився до міста, формально набув статусу міського жителя, намагається сліпо копіювати звички міських мешканців, але, насправді, є
носієм уявлень, цінностей аграрного суспільства, про
яких в народі кажуть «відбіг від села, не пристав до
міста». Карикатурний образ українських маргіналів
– це маси сільських людей, які приїхавши у місто,
намагаються відмовлятися від рідної мови і звичаїв,
втратити своє «Я», вважаючи, що це дозволить їм
легше соціалізуватися.
І навпаки маргінальними також називають групи, які в силу певних обставин перейшли з «більш
успішної» до «менш успішної» соціальної групи.
Скажімо, вчорашній інтелігент, який через алкоголізм втратив зв’язок з традиційним для себе середовищем і зійшов на «дно» соціальної структури.
Варто також сказати, що дуже часто маргінальними окремі соціальні групи стають через опір, небажання соціалізувати «новоприбулих» більшістю,
відсутність відповідних соціальних ліфтів. Як приклад, натуралізований громадянин держави, часто
залишається маргіналом, несоціалізованим елементом до кінця життя — у зв’язку з небажанням такої
соціалізації з боку більшості.
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МО́ВА

ВОРОЖНЕ́ЧІ – так в Україні перекладають

англомовний термін «Hate Speech», введений в обіг
недержавними правозахисними організаціями. Комітет міністрів авторитетної міжнародної організації — Ради Європи визначив мову ворожнечі як «усі
форми самовиразу, які включають поширення, підбурення, сприяння або виправдання расової ненависті,
ксенофобії, антисемітизму чи інших видів ненависті
на ґрунті нетерпимості, у тому числі: нетерпимість
висловів у формі радикального націоналізму та етноцентризму, дискримінації та ворожості щодо меншин, мігрантів і людей з числа іммігрантів».
Найпоширенішим проявом «мови ворожнечі» в
пресі є вказування етнічної приналежності злочинців
в кримінальній хроніці. На жаль, останнім часом, зважаючи на збільшення кількості в Україні мігрантів з
інших країн, такі випадки стають все частішими.
Сучасні міжнародні організації вважають «мову
ворожнечі» причиною багатьох суспільних конфліктів і для їх попередження пропонують дуже активно
реагувати на «мову ворожнечі».

МОРА́ЛЬ

– сукупність норм поведінки, якими повинна керуватися людина в суспільстві, насамперед, у
ставленні до інших людей. Мораль — це один з дуже
важливих саморегуляторів людини і регуляторів суспільного життя. Як правило, моральні норми не регулюються законом, але склалися в суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей. Які
це можуть бути цінності? Добре ставлення до людей,
честь, гідність, обов’язок перед сім’єю, громадою, народом, совість, справедливість. Мораль дозволяє людині провести самоцензуру своїх намірів на предмет
відповідності власним і суспільним інтересам. Мораль
дозволяє полегшити людям співіснування в суспільстві і бути впевненим у завтрашньому дні.
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Наприклад, моральна людини ніколи не пройде
повз, коли на її очах відбувається розбій чи незаконні дії. Моральна людина ніколи не скаже того, що
може образити іншу людину. Моральна людина завжди стане на свій захист чи на захист іншої людини,
якщо йдеться про відстоювання людської гідності.
За порушення моральних норм, як правило, відсутня юридична чи дисциплінарна відповідальності (така буває лише у крайніх випадках). Але може
бути відповідальність у формі бойкоту, громадського
осуду. До прикладу, людині, яка вчинила негідний
вчинок, можуть не подавати руки, не вітатися, з нею
можуть не розмовляти тощо.
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НАЦІОНАЛІ́ЗМ – це ідеологічна концепція, яка опи-

рається на положення про цінність нації як вищої
форми суспільної єдності і основного суб’єкта державотворчого процесу. Націоналізм особливо розвинувся у ХІХ-ХХ столітті, коли на зміну династичному
принципу побудови держави прийшов принцип національності. Можна погодитись з тими авторами,
які поділяють націоналізм на націоналізм гноблених
націй (мета якого – побудова національної держави), і націоналізм панівної нації, яка виступає гнобителем інших націй (шовінізм). Залежно від визначення нації – за етнічною ознакою чи за територією,
націоналізм може бути етнічним або націоналізмом
політичної нації. До прикладу, гасло «Україна для
українців» характеризує етнічний націоналізм, а гасло ОУН (Організація українських націоналістів) післявоєнного періоду «Україна – спільний дім для всіх
її громадян» — це націоналізм політичної нації.
Крім того, виокремлюють побутовий націоналізм,
який як правило, у своїй основі має етнічну складову,
але мало коли ставить перед собою масштабні цілі
(скажімо, створення власної держави). Побутовий націоналізм виходить з ідентифікації «свій-чужий» і
може мати різні форми — від відчуття власної гідності, пов’язаної з національною належністю, до проявів ксенофобії.
Націоналізм як ідеологія може визнаватися державою, а може реалізуватися у прихованих формах.
Наприклад, до розпаду Югославії дії державної влади часто характеризувалися прихованим сербським
націоналізмом, в СРСР часто реалізувались російські
шовіністичні концепти.
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НЕПОВНОЛІ́ТНІЙ – це особа у віці від чотирнадцяти

до вісімнадцяти років. Особи, яким виповнилося повних 18 років, належать до категорії дорослих (повнолітніх).
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ПРАВА́ І СВОБО́ДИ ЛЮДИ́НИ. Ідея прав і свобод лю-

дини була революційною для свого часу. Вона опиралася на твердження, що людина від народження має
певний перелік «природних» можливостей (прав) і ці
права такі ж самі як права інших людей. «Усі на сім
світі — І царята і старчата — Адамові діти» — геніально сформулював Тарас Шевченко. Зрозуміло, що у
час рабства, феодалізму, кріпацтва це був абсолютно
новий погляд на природу людських взаємин і на взаємовідносини людини і держави. Адже це означало,
що люди є рівними перед законом, що люди мають
рівний доступ до певних благ, до вирішення суспільних питань тощо. Ідея прав і свобод людини пройшла
значну еволюцію, спроби до визначення їх змісту і
переліку робилися ще у Стародавній Греції та в епоху
Середньовіччя.
Але коли сьогодні говорять про «права і свободи
людини», то розуміють це у більш вужчому значенні
— як про певний перелік прав і свобод, гарантований
людям міжнародним правом і державою. Насамперед, йдеться про права і свободи, гарантовані Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом
про громадянські та політичні права, інші документи
ООН, Ради Європи та низки міжнародних організацій, а також права, гарантовані самою державою, та
механізм їх реалізації і забезпечення.
Це можуть бути політичні (право обирати бути обраним, право приймати рішення на референдумах),
соціальні (право на отримання пенсій), національнокультурні (право на навчання рідною мовою) та інші
права. До прикладу, в Конституції України є цілий
розділ, в якому перераховуються права і свободи людини.
Права і свободи людини треба відрізняти від прав
і свобод громадянина, бо держава часто встановлює
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більший перелік прав і свобод (а також обов’язків)
для своїх громадян (скажімо, право на управління
державними справами – право на доступ до державної служби, активне і пасивне виборче право, соціальні права тощо) з одночасним обмеженням прав і
свобод людей, які є громадянами інших держав.
У міжнародних документах, актах законодавства,
коли йдеться про права і свободи людини, то формулюють це так: «кожен має право на …», «всі мають
право на…», «кожна людина (особа) має право на …»
на противагу фіксації прав громадян: «кожен громадянин має право …»

Часто виникає запитання, чим відрізняються
«права» і «свободи». За своїм змістом це ідентичні
поняття. Але «свободи» позначають загальні можливості без вказання механізму реалізації (як приклад,
свобода слова, свобода думки).
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ПРАВОЗДА́ТНІСТЬ

передбачає право людини мати
певні права і володіти певними обов’язками. Вона не
залежить ні від віку, ні від стану здоров’я, ні від майнового, соціального чи іншого стану. Правоздатність
виникає з часу народження і припиняється з смертю
особи. Правоздатність не можна нікому передати, людину не можна позбавити правоздатності.
У сучасному демократичному суспільстві правоздатність характеризується рівністю осіб мати права
і обов’язки, визначені законом, незалежно від національності, політичних та релігійних переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, мови тощо.
Звичайно, є ситуації, коли правоздатність особи
може бути обмежена. До прикладу, чиновник, який
був притягнутий до відповідальності за корупцію,
може бути за вироком суду позбавлений права займати посади в органах державної влади; тобто у певний
період дана особа не зможе скористатися своїм правом. Аналогічно, правом на пересування чи на професію не зможе скористатись ув’язнений у зв’язку
з обмеженням його правоздатності судом. Але особа,
обмежена в певних правах, чи ув’язнений через визначений термін набуде однакових з іншими людьми
(громадянами) прав.

СКЛАДНІ ЖИТТЄ́ВІ ОБСТАВИНИ

– на сьогодні це
ті обставини у становищі чи взаємовідносинах людей, виникнення яких породжує необхідність держави втручатися у їх вирішення. Закон України «Про
соціальні послуги» дає визначення «складних життєвих обставин» як обставин, «що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки
яких вона не може подолати самостійно (інвалід-
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ність, часткова втрата рухової активності у зв’язку
із старістю або станом здоров’я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи,
насильство, обставини, спричинені наслідками від
торгівлі людьми, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім’ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа
тощо)». Відповідно, держава встановлює у випадку
виникнення таких обставин певні алгоритми дій.

Так, в Україні, зокрема, передбачено надання людям, що знаходяться у складній життєвій ситуації,
матеріальної допомоги у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої гігієни, засобів догляду за дітьми,
одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а також технічних і допоміжних засобів
реабілітації.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ

є одним з найкращих регуляторів
суспільного життя, оскільки передбачає самодисципліну людей. Всі люди різні, у всіх свої характери, погляди, переконання, тому дуже легко можуть
спалахувати конфлікти і ворожнеча. Ознакою нової
якості суспільства є толерантність до того, що відрізняє людину від інших людей.
Толерантність означає сприймати без ворожості і
агресії інших людей – їх колір шкіри, національне
походження, мову, релігію, політичні погляди. Толерантність означає активну позицію людини, а не
терпиме (пасивне) ставлення до навколишніх подій,
тобто толерантна людина не повинна бути терпима
до всього, наприклад до окупаційних режимів, державних злочинів, людиноненависницьких ідеологій
(нацизм, фашизм), психічних викривлень (садизм,
педофілія). Те що порушує загальнолюдську мораль
не повинно сприйматись толерантно.
Основні аспекти розуміння толерантності відображені у Декларації принципів толерантності, яка була
затверджена Резолюцією Генеральної Конференції
ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року:
«1.1. Толерантність означає повагу, прийняття і
правильне розуміння багатого різноманіття культур
нашого світу, наших форм самовираження і способів
проявів людської індивідуальності…
1.2. Толерантність – це не поступка, поблажливість або потурання. Толерантність – це насамперед
активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних прав і основних свобод людини…
толерантність повинні виявляти окремі люди, групи,
держави.
1.3.…Толерантність – це поняття, що означає
відмову від догматизму, від абсолютизації істини і
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утверджує норми, встановлені в міжнародних правових актах у галузі прав людини…
1.4. Вияв толерантності, який співзвучний повазі
прав людини, не означає терплячого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або поступки чужим переконанням…».

Я́КІСТЬ ЖИТТЯ́

– це введена міжнародними організаціями система критеріїв, яка дозволяє визначати
сприйняття людьми свого становища в житті. Оцінка якості життя є відмінною від оцінки рівня життя. Особливість якості життя як оціночної категорії
полягає в тому, що людина сама оцінює свій життєвий рівень, свій соціальний статус, задоволення своїм
життям. Якість життя є характеристикою дотримання соціальних і економічних прав особи. Критеріями
якості життя є:
фізичні: енергійність, втома, фізичний дискомфорт, сон і відпочинок;
психологічні: самооцінка, концентрація, позитивні емоції, негативні переживання, мислення;
ступінь незалежності: повсякденна активність,
працездатність, залежність від ліків і лікування;
життя в суспільстві: повсякденна активність, соціальні зв`язки, дружні зв`язки, суспільна значущість,
професіоналізм;
навколишнє середовище: житло та побут, безпека,
дозвілля, доступність інформації екологія (клімат, забрудненість, густонаселеність);
духовність і особисті переконання.
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