
 

 
 

IZJAVA PRIPADNIKA RUŽE I KRIŽA O LJUDSKIM OBVEZAMA 
PROLOG 

Čim su ljudi postali svjesni potrebe življenja u organiziranom društvu, počeli su stvarati različite oblike 
vladanja kako bi osigurali upravljanje društvom. Sve do danas, čini se da interesi i nastojanja pojedinaca – 
i nacija općenito – najbolje mogu biti izraženi putem demokracije. Iako demokracija nije savršena i sadrži 
mnoge slabosti, ipak su demokratska društva za sada ona koja najbolje štite ljudska prava, kako su ona 
definirana u „Povelji UN-a o ljudskim pravima“. Poštivanje prava svih zasigurno je osnova svake 
demokracije, no demokracija koja ne poštuje pripadajuće obveze, u sebi nosi sjeme degeneracije i  
podstiče nastanak diktature. Kako povijest pokazuje, dobra vladavina u nekom društvu ovisi o ravnoteži 
između prava i obveza svakog pojedinca. Ako se ta ravnoteža izgubi, bilo na razini građana ili onih koji 
njima vladaju, ekstremni totalitarizam izvlači koristi iz tog stanja, bacajući takve nacije u kaos i barbarstvo. 
U osvitu 21. stoljeća opažamo u mnogim zemljama koje su dugo vremena uživale u demokraciji da se 
mnogo više naglašavaju prava građana nego obveze koje im pripadaju kao ljudima; i tako je ravnoteža 
između prava i obveza, ako ne već izgubljena, onda barem vrlo ugrožena. Zabrinuti zbog povećavanja te 
neravnoteže koja bi u spomenutim zemljama mogla dovesti do raspada uvjeta za život ljudi, donosimo ovu 
Izjavu o ljudskim pravima svima onima koji s nama dijele tu zabrinutost.  
 

IZJAVA 

 
 

EPILOG 
Kada bi svi ljudi ispunili ove temeljne obveze, ostala bi samo neka prava koja bi se morala zahtijevati jer bi 
svatko mogao crpiti koristi iz tog njemu pripadajućeg poštivanja i sretno živjeti u društvu. To je razlog 
zašto se nijedna demokracija ne bi trebala ograničiti samo na „Status Prava“ jer se inače u Prologu 
spomenuta ravnoteža ne bi mogla održati. Potrebno je također zauzimati se za „Status Obveza“ kako bi 
svaki građanin doveo do izražaja ono što je najbolje u ponašanju muškarca i žene. Samo ako civilizacija 
počiva na ta obadva stupa, ona može u čovjeku ostvariti potpuni status ljudskog roda.  

Članak 1     Zadaća svakog pojedinca jeste bezuvjetno poštivati ljudska prava, kako su ona 
navedena u „Povelji UN-a o ljudskim pravima“. 

Članak 2 Zadaća svakog pojedinca jeste poštivati sebe i svoje tijelo, te ne opterećivati svoju 
savjest ponašanjem ili radnjama koje dovode u opasnost vlastiti integritet. 

Članak 3 Zadaća svakog pojedinca jeste poštivati druge bez obzira na rasu, spol, religiju, 
društveni status i pripadnost ili druge vidljive razlike (kao invalidnost). 

Članak 4 Zadaća svakog pojedinca jeste poštivati zakone države u kojoj on živi – 
razumijevajući da se ti zakoni temelje na izrazitom poštivanju zajamčenih i opravdanih 
prava pojedinca. 

Članak 5 Zadaća svakog pojedinca jeste poštivati vjerska i politička uvjerenja drugih, sve dok 
ona ne štete čovjeku ili društvu. 

Članak 6 Zadaća svakog pojedinca jeste biti dobronamjeran u mislima, riječima i djelima, te u 
društvu postati pronositelj mira i biti primjer drugima.  

Članak 7 Zadaća svakog pojedinca kao zakonski odrasle i radno sposobne osobe jeste da to 
također i čini, bilo za svoje vlastito uzdržavanje i svoje ili potrebe svoje obitelji kako bi 
se osobno razvijala ili kako se jednostavno ne bi predala neradu.   

Članak 8 Zadaća  svakog pojedinca jeste da se posveti podizanju i odgoju djeteta, te da ga 
nauči hrabrosti, toleranciji, nenasilju, velikodušnosti i, općenito,  onim vrlinama koje 
će  od tog djeteta učiniti poštovanu i odgovornu odraslu osobu. 

Članak 9 Zadaća svakog pojedinca jeste pomoći svakome tko je u opasnosti, bilo izravnim 
djelovanjem ili tako da se učini sve potrebno kako bi kvalificirane i ovlaštene osobe 
mogle obaviti svoju dužnost. 

Članak 10 Zadaća svakog pojedinca jeste smatrati cjelokupno čovječanstvo svojom obitelji i 
ponašati se u svim okolnostima i posvuda kao građanin svijeta. To znači učiniti 
humanizam temeljom svoje osobne filozofije. 

Članak 11 Zadaća svakog pojedinca jeste poštivati imovinu i posjed drugih, bili oni privatni ili 
javni, individualni ili kolektivni. 

Članak 12 Zadaća svakog pojedinca jeste poštivati ljudski život i smatrati ga najdragocjenijim 
dobrom koje postoji na svijetu.  

Članak 13 Zadaća svakog pojedinca jeste poštivati prirodu, čuvati ju i gledati na nju kao na 
sveopće nasljeđe, kako bi sadašnje i buduće generacije na svim razinama mogle imati 
koristi  od nje. 

Članak 14 Zadaća svakog pojedinca jeste poštivati životinje i iskreno gledati u njima bića koja 
nisu samo živa, već također svjesna i osjećajna. 


