Prawa człowieka 1

Deklaracja Praw Człowieka opiera się na tak zwanych »czterech podstawowych wolnościach«. Kto w 1941 r. je
sformułował?
 Józef Stalin

 Franklin Delano Roosevelt

 Winston Churchill  papież Pius XII

Gdzie 10.12.1948 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne ONZ, na którym uchwalono Powszechną Deklarację Praw
Człowieka?
 w Pradze

 w Palma de Mallorca

 Pekinie

 Paryżu

Ile artykułów ma Powszechna Deklaracja Praw Człowieka?
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Kto jest adresatem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka?
 każdy człowiek, niezależnie od płci, religii czy pochodzenia kulturowego
 przywódcy wszystkich państw należących do ONZ
 wszyscy ludzie powyżej 18 roku życia
 wszyscy obywatele państw należących do NATO

Jakie wydarzenie historyczne było powodem powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka?
 światowy kryzys gospodarczy
 utworzenie NATO w 1949 r.
 wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji w 1968 r.
 zbrodnie reżimu nazistowskiego w czasie II wojny światowej

Z jakich części składa się »International Bill of Human Rights«?
 z Deklaracji Praw Człowieka z 1948, Karty 77 i Aktu Końcowego KBWE z 1975 r.
 z Deklaracji Praw Człowieka z 1948 i Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r.
 z Deklaracji Praw Człowieka z 1948 i dwóch Międzynarodowych Paktów z 1966 r.: Praw Obywatelskich i Politycznych oraz
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
 z Deklaracji Praw Człowieka z 1948 i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r.
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Dieses Quiz basiert auf einem Entwurf von Claudia Lehmann (2013).

Które z wymienionych praw stanowią najważniejszą część Deklaracji Praw Człowieka?
 prawo do swobodnego wyrażania poglądów, azylu i swobodnego rozwoju osobowości
 prawo do poszanowania życia prywatnego, edukacji oraz wolności sztuki i nauki
 prawo do życia, nietykalności cielesnej i zakaz arbitralnego zatrzymania i aresztowania
 prawo do leniuchowania i nieograniczonego dostępu do żywności

Ile jest obecnie generacji praw człowieka?
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Jakie gremium zastąpiło w czerwcu 2006 r. Komisję Praw Człowieka?
 Międzynarodowy Trybunał Karny

 Zgromadzenie Ogólne

 Rada Praw Człowieka

 Amnesty International

Jakie przestępstwa są objęte jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze?
 naruszenie nietykalności cielesnej, naruszenie miru domowego, zdrada stanu i niewierność
 udział w spisku, morderstwo, gwałt i podpalenie
 prowadzenie pojazdu bez uprawnień, kradzież, wykroczenia przeciwko kodeksowi drogowemu i nielegalne ściąganie
muzyki z Internetu
 ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne oraz zbrodnia agresji (np. wojna zaczepna)

Których konwencji międzynarodowych nie uchwalono przed Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych?
 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
 Konwencji o prawach dziecka
 Konwencji o prawach osób starszych
 Konwencji o ochronie praw pracowników migrujących i członków ich rodzin
Które z wymienionych praw nie zalicza się do ogólnych zasad dotyczących praw osób niepełnosprawnych?
 prawo do dostępności
 prawo do niedyskryminacji
 prawo do opieki medycznej
 prawo do pełnego udziału w życiu społecznym
Czy wspólnota międzynarodowa zobowiązała się do podjęcia konkretnych działań na rzecz podniesienia
świadomości dotyczącej udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym?
 tak, zobowiązała się

 nie, podniesienie świadomości społeczeństwa w tym zakresie nie jest częścią praw osób
niepełnosprawnych

