
התשובה בעמודים הבאים...

זכית!
במה?



חוברת זו הופקה בשיתוף ובחסות 
עמותת "חיסונים - בחירה מושכלת"

העמותה שמה לה למטרה להיות בית לנפגעי חיסונים 
ולאפשר גישה למידע הנוגע לבטיחות החיסונים, יעילותם, 

ההיבט החוקתי וההתנהלות הממסדית סביב נושא זה, 
מידע שלמרבה הצער אינו מונגש לציבור דרך הערוצים הרשמיים.

העמותה פועלת אקטיבית למען קיום זכויות אדם בסיסיות בישראל 
ושמירה על חופש הבחירה של מחסנים ולא מחסנים כאחד.
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אנו שמחים לבשר לך 
שזכית ב30 זכויות ייחודיות!

על מה ולמה?
על כך שאת/ה פשוט....אדם!

מגיעות לך זכויות מסוימות מעצם היותך אדם!

נכון שזה נפלא?!
לא מתוך זה שאתה קרוב לצלחת של מישהו,

לא בגלל פרוטקציה,

לא בגלל הכשרון שלך או בגלל עיניך היפות.

לא.

אלו הזכויות שאיתן נולדת אל העולם הזה.

אף אחד לא מעניק לך אותן,

ואף אחד אינו יכול גם לקחת לך אותן

מכל סיבה שהיא.



אנחנו רוצים לספר לך שישנם כמה דברים שתמיד יהיה מותר לך:

להיות אותם

לעשות אותם

ושיהיה לך אותם...

למה חשוב לדעת את זה?
משום שעלולים להיות אנשים שירצו להזיק לך או לילדיך והם עלולים להעמיד פנים 

שאין לך את הזכויות הבסיסיות האלו.

אז מטרת ציון הזכויות המיוחדות האלו היא למנוע פגיעה בך או בחבריך או 

במשפחתך וגם כדי לעזור לנו להסתדר טוב יותר האחד עם השני.

כי פגיעה בזכות אדם של מי מאיתנו ולא משנה על איזה רקע =

פגיעה בכל אחד מאיתנו באותה המידה!

כי היום זה הוא/ היא,

ומחר זה את/ה!

אז נכון, אנשים יודעים למשל שמגיע להם שכר על עבודתם, או שמגיע להם 

תשלומים מביטוח לאומי או שמגיעה להם הזדמנות שווה כמו לכולם ויחס שווה כמו 

לכולם.

אבל האם ידעת שמעצם היותך אדם, יש לך למשל חופש לנוע לכל מקום שתרצה 

ללא הגבלה בתוך מדינתך שלך? או שאסור לעצור אותך ללא סיבה מוצדקת 

שמעוגנת בחוק?

יש למעשה 30 זכויות שמגיעות לך מעצם היותך אדם!

30!!! ידעת?...

כאשר אנשים מכירים את זכויות האדם שלהם, קשה מאוד לנצל אותם, להפלות 

אותם, לעשות להם דברים לא צודקים או להפוך אותם לעבדים. 

ככל שיותר ויותר אנשים יכירו את הזכויות הבסיסיות שלהם, אשר תקפות בכל 

מקום ומדינה בעולם – כך נצליח יותר לשמור על עצמנו,  על משפחתנו ועל 

החברה שלנו ונצליח ליצור לנו חיים טובים ומאושרים יותר!
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ההכרזה העולמית על זכויות האדם
מלחמת העולם השניה היתה הקטסטרופה הגדולה והנוראה ביותר בתולדות האדם 

וההפרה החמורה ביותר של זכויות אדם. היא גבתה את חייהם של כחמישים מיליוני 

אנשים, באופן ישיר.

שטחים בשליטת גרמניה הנאצית בזמן המלחמה

לאחר המלחמה, הגב' אלינור רוזוולט, אשת נשיא ארצות הברית באותו הזמן, 

הכינה, יחד עם ועדה מיוחדת, מסמך שמתאר את הזכויות המגיעות לכל אדם 

בעולם. זו למעשה היתה "ההכרזה העולמית בדבר זכויות האדם".

בשנת 1948, 192 המדינות החברות האו"ם, הסכימו להצהרה זו וחתמו עליה. 

ההכרזה הזו העניקה הבנה בסיסית של מהן זכויותיו של כל אדם ויצרה את הבסיס 

לעולם המושתת על שלום, חופש וצדק.
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אז איך נוצרו בכלל "זכויות האדם"?

טוב, אז בהתחלה בהתחלה היו זכויות רק למי שהיתה לו  "פרוטקציה" מעצם היותו 

מקורב לצלחת של מישהו...

אבל אז, אדם בשם כורש הגדול, שהיה במקרה שליט פרס, עשה משהו שאף אחד 

לא ציפה לו לאחר שכבש את בבל: הוא הכריז שכל העבדים משוחררים וכי אנשים 

זכאים לבחור את דתם! 

וואו!...

את הצהרתו זו, הוא רשם על גליל חרס והיא ידועה כיום כ"הצהרת כורש" – 

זוהי ההצהרה הראשונה בהיסטוריה בנושא זכויות האדם.

לאחר מכן התפשט הרעיון הזה גם לממלכות יוון ורומא.
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סקירה היסטורית קצרה- 
התפתחות הגדרת זכויות האדם

1215: המגנה כרטא – נתנה לאנשים זכויות חדשות והכפיפה את המלך לשלטון 

 החוק. 

1628: העצומה לזכויות – קבעה את זכויות האזרח בממלכה האנגלית של המלך 

צ'ארלס הראשון.

1776: הכרזת העצמאות של ארצות-הברית – מצהירה על הזכות לחיים, חופש 

והחיפוש אחר אושר.

1787: חוקת ארצות הברית של אמריקה - מהווה את הבסיס החוקי של מערכת 

הממשל הפדרלי ומגדירה את הזכויות הבסיסיות של האזרחים.

1789: הצהרת זכויות האדם והאזרח בצרפת - הצהרה שכל האזרחים שווים בעיני 

החוק.

1791: מגילת הזכויות של ארה"ב – הגבלת הכוח של הממשל הפדרלי והגנת 

זכויותיהם של כלל האזרחים, התושבים והמבקרים בשטחה של ארה"ב.

1864: ועידת ג'נבה הראשונה – קבעה תקן לחוקים בינלאומיים.

1948: ההכרזה העולמית בדבר זכויות האדם – המסמך הראשון שפרט את שלושים 

הזכויות שכל אדם זכאי להן.
4



זכויות האדם

ב-10 בדצמבר 1948, האסיפה הכללית של האומות המאוחדות אימצה את "ההכרזה 

 העולמית  בדבר זכויות האדם" והכריזה עליהן.

בעקבות המהלך ההיסטורי, קראה האסיפה לכל המדינות החברות, 

 לפרסם את הכתוב בהצהרה ו-"לדאוג לכך שהיא תופץ, תוצג, 

 תיקרא ושילמדו אותה בעיקר בבתי-ספר ובשאר מוסדות חינוך, 

ללא הבחנה, המבוססת על מצב פוליטי של המדינות או הטריטוריות".
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"הואיל והכרה בכבוד הטבעי ובזכויות השוות והלא ניתנות לשלילה, של משפחת 
האדם, היא הבסיס לחופש, צדק ושלום בעולם, הואיל וזלזול בזכויות האדם 

וביזוין הבשילו מעשים, פראיים שפגעו קשה במצפונה של האנושות, בניין עולם 
שבו ייהנו כל יצורי אנוש מחירות הדיבור והאמונה ומן החירות מפחד וממחסור, 

הוכרז כראש שאיפותיו של כל אדם...כל בני האדם נולדים חופשיים ושווים 
בכבוד ובזכויות.

הואיל והכרח חיוני הוא שזכויות האדם תהיינה מוגנות בכוח שלטונו של החוק, 
שלא יהא האדם אנוס, כמפלט אחרון, להשליך את יהבו על מרידה בעריצות 

ובדיכוי,
הואיל והכרח חיוני הוא לקדם את התפתחותם של יחסי ידידות בין האומות,

הואיל והעמים המאוגדים בארגון האומות המאוחדות, חזרו ואישרו במגילה 
את אמונתם בזכויות היסוד של האדם, בכבודה ובערכה של אישיותו ובזכות שווה 

לגבר ולאישה ומנוי וגמור עימם לסייע לקדמה חברתית ולהעלאת רמת החיים 
מתוך יתר חירות, 

הואיל והמדינות החברות התחייבו לפעול, בשיתוף עם ארגון האומות 
המאוחדות, לטיפוח יחס כבוד כללי אל זכויות האדם ואל חירויות היסוד, 

הואיל והבנה משותפת במהותן של זכויות וחירויות אלה, היא תנאי חשוב לקיומה 
השלם של התחייבות זו,

לפיכך, מכריזה העצרת באזני כל באי העולם, את ההכרזה הזאת בדבר זכויות
האדם, כרמת הישגים כללית לכל העמים והאומות. כדי שכל יחיד וכל גוף חברתי 
ישווה תמיד לנגד עיניו וישאף לטפח, דרך לימוד וחינוך, יחס של כבוד אל הזכויות

ואל החירויות הללו, ולהבטיח באמצעים הדרגתיים, לאומיים ובינלאומיים, 
שההכרה בעקרונות אלה וההקפדה עליהם, תהא כללית ויעילה בקרב אוכלוסיית

המדינות החברות ובקרב האוכלוסייה שבארצות שיפוטם."
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כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים
כל בני אדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם.

כולנו חוננו בתבונה ובמצפון, לפיכך חובה עלינו לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה.

1

אל תפלה
כל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהכרזה זו, ללא אפליה כלשהי

 מטעמי גזע, צבע, מין, לשון, דת, דעה פוליטית או דעה בנוגע לעניינים אחרים,

בגלל מוצא לאומי או חברתי, קניין, לידה או מעמד אחר.

יתרה מכך, לא יופלה אדם על פי מעמדה המדיני, על פי סמכותה או על פי מעמדה 

הבינלאומי של המדינה או הארץ שאליה הוא שייך. 

בין שהארץ היא עצמאית, ובין שהיא נתונה לנאמנות, בין שהיא נטולת שלטון עצמי

ובין שריבונותה מוגבלת כל הגבלה אחרת.

2
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הזכות לחיים
לכל אדם יש את הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי. 

3

איסור על עבדות
לא יהיה אדם עבד או משועבד. עבדות וסחר בעבדים ייאסרו על כל צורותיהם.

4
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איסור על עינויים
לא יהיה אדם נתון לעינויים, ולא ליחס או לעונש אכזריים, 

בלתי אנושיים או משפילים.

5

זכויותיך תקפות בכל מקום
כל אדם זכאי להיות מוכר בכל מקום כאישיות בפני החוק.

6
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החוק תקף לכולם במידה שווה
הכול שווים בפני החוק וזכאים ללא אפליה להגנה שווה של החוק. 

הכול זכאים להגנה שווה מפני כל אפליה המפרה את מצוות ההכרזה הזאת 

ומפני כל הסתה לאפליה כזו.

7

זכויות האדם של כל אחד מוגנות 8
בכל בית דין בעולם.

כל אחד זכאי להגנה יעילה מטעם בתי-הדין הלאומיים המוסמכים, 

נגד מעשים המפרים את זכויות היסוד שניתנו לו על פי החוקה והחוקים.
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9

הזכות למשפט הוגן
כל אדם זכאי, מתוך שוויון גמור עם זולתו, למשפט הוגן ופומבי 

של בית-דין בלתי תלוי וללא משוא פנים

בשעה שבאים לקבוע זכויותיו וחובותיו ולברר כל אשמה פלילית שהובאה נגדו.

10

אין לעצור או להגלות אדם 
ללא עילה חוקית

לא ייאסר אדם, לא ייעצר ולא יוגלה באופן שרירותי.
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אנו זכאים כל עוד לא הוכח אחרת
 ורשאים למשפט הוגן

אדם שנאשם בעבירה פלילית הוא זכאי, עד שלא הוכחה אשמתו כחוק, 

במשפט פומבי, שבו ניתנו לו כל הערובות הדרושות להגנתו.

לא יורשע אדם בעבירה פלילית על מעשה או הזנחה, שלא נחשבו בשעתם 

לעבירה פלילית לפי החוק הלאומי או הבינלאומי. 

11

12
הזכות לפרטיות

לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, במשפחתו, 

במעונו או בחליפת המכתבים שלו ולא לפגיעה בכבודו או בשמו הטוב. 

כל אדם זכאי להגנת החוק בפני התערבות או פגיעה באלה.
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מרטין נימלר - 
כומר גרמני 

שהתנגד לנאציזם

"תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים –
ולא השמעתי את קולי, 

מפני שלא הייתי קומוניסט;
ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים –

ולא השמעתי את קולי,
מפני שלא הייתי סוציאליסט;

ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי –
ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי;
ואז הם באו ולקחו את היהודים –

ולא השמעתי את קולי,
מפני שלא הייתי יהודי;

ואז הם באו ולקחו אותי –
וכבר לא נותר אדם,

לדבר בעדי."
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13

הזכות למקלט
כל אדם זכאי לבקש ולמצוא בארצות אחרות מקלט מרדיפות.

לא ניתן להשתמש בזכות זו במקרה של אשמה פלילית, שמקורה האמיתי 

במעשי פשע לא מדיניים או במעשים שהם בניגוד למטרותיהן ולעקרונותיהן

של האומות המאוחדות.

14

הזכות לתנועה חופשית
כל אדם זכאי לחופש תנועה ומגורים בתוך כל מדינה.

כל אדם זכאי לעזוב כל ארץ, לרבות ארצו ולחזור אל ארצו.

15
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הזכות לאזרחות ולשמירתה
כל אדם זכאי לאזרחות.

 לא תישלל מאדם אזרחותו באופן שרירותי, 

ולא תקופח זכותו להחליף את אזרחותו באופן שרירותי.

15

הזכות לנישואין ולהקמת משפחה16
כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה, 

ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת. נישואין יערכו רק מתוך הסכמה חופשית 

ומלאה של בני הזוג המיועדים. המשפחה היא היחידה הטבעית והבסיסית של החברה 

וזכאית להגנה של החברה והמדינה.

16



17

הזכות למחשבה
כל אדם זכאי לחירות המחשבה, המצפון והדת. חירות זו כוללת את הזכות 

להמיר את דתו או את אמונתו ולתת ביטוי לדתו או לאמונתו – לבדו או בציבור,

ברשות היחיד או ברשות הרבים, דרך הוראה, נוהג, פולחן ושמירת מצוות.

18

הזכות לקניין
כל אדם זכאי להיות בעל קניין, בין אם לבדו ובין יחד עם אחרים.

לא יישלל מאדם קניינו באופן שרירותי.

19

17



חופש הביטוי
כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי, 

לרבות החירות להחזיק בדעות ללא כל הפרעה, ולבקש ידיעות ודעות, 

ולקבלן ולמסרן, בכל הדרכים וללא סייגי גבולות.

19

החירות להתאסף ולהתאגד20
כל אדם זכאי לחירות ההתאספות וההתאגדות בדרכי שלום.

לא יכפו על אדם השתייכות לאגודה.

18



הזכות לדמוקרטיה21
כל אדם זכאי להשתתף בהנהלת ארצו, בין השתתפות ישירה ובין דרך 

הנציגות שנבחרה בבחירות חופשיות.

כל אדם זכאי לשוויון בכניסה לשירות הציבורי בארצו.

רצון העם יהיה הבסיס לסמכות הממשלה; דבר זה יבוא לידי ביטוי,

 בבחירות מחזוריות ואמיתיות, באופן כלל-עולמי ובעלות זכות הצבעה שווה

ושייערכו באמצעות הצבעה סודית או בכל תהליך הצבעה חופשי אחר.

19



מהו ההבדל בין דמוקרטיה לדיקטטורה?

 דמוקרטיה: שלטון העם, משטר שבו כל האזרחים שותפים בקביעת ההנהגה 
)ישירות או באמצעות נציגים( ובו נשמרות זכויות האדם 

)כמו חירות הפרט, חופש הביטוי, ביטחון אישי ועוד(.

דיקטטורה: שלטון בלתי מוגבל של אדם, של קבוצה חברתית, של מפלגה וכד' במדינה 
מסוימת, המדכא את הכוחות החברתיים האחרים ומבטל את החירויות הדמוקרטיות. 

)מתוך מילון "רב-מילים"(

20



21

22 עד ינואר 1933 היתה גרמניה מדינה דמוקרטית.

ב30 לינואר 1933 - היטלר מונה לקנצלר גרמניה.

החל מפברואר 1933 - החל תהליך הפיכת המשטר בגרמניה לדיקטטורה. הוכרזה תקנת 

החירום הראשונה, מני רבות, "למען הגנת העם הגרמני". התקנה הסמיכה את שר הפנים 

לאסור אסיפות ופרסומים, העלולים לפגוע בביטחון המדינה. 

ב-27 בפברואר הוצת בית הפרלמנט הגרמני ונשרף עד היסוד. הנאצים טענו 

שהקומוניסטים היו אלו שביצעו את ההצתה ואולם רבות העדויות לכך, שהיו אלו הנאצים 

בעצמם דווקא, אשר רצו לספק אמתלה להשלטת משטר חירום דיקטטורי.

שעות ספורות לאחר שריפת בית הפרלמנט הגרמני, כשהתעמולה הנאצית הפיצה חששות 

מפני מרד קומוניסטי, שכנע היטלר את נשיא גרמניה להפעיל את סעיף 48 לחוקה, 

שהעניק לנשיא סמכויות דיקטטוריות. היטלר והממשלה הוציאו במהירות צו קבוע ורחב 

יותר, להגנה על העם והמדינה )המכונה צו האש של הרייכסטאג(, שהשהה את הזכות 

להתכנסות, את חופש העיתונות, את חופש הביטוי והגנות חוקתיות אחרות בתוך גרמניה, 

והיווה הבסיס למשטר היחיד של היטלר.

היטלר לקח לידיו סמכויות רבות יותר והנהיג "מדינת משטרה", בה לפרט אין הגנה. 

ב-23 במרץ הפרלמנט הגרמני חוקק את "חוק ההסמכה", שמעביר את סמכויות 

החקיקה ממנו אל הממשלה - בכך באה לקצה חוקת גרמניה הדמוקרטית;

חוק ההסמכה שימש כמשענת חוקית לשלטונו הרודני של היטלר.

 הנאצים שרפו רבבות של ספרים, שלא תאמו את רוח האידיאולוגיה הנאצית. כמו כן, 

אסרו הנאצים על חופש העיתונות. בעיתונים נכתבו מאמרי שנאה נגד היהודים ונגד 

מתנגדי הנאציזם ואוהדי הדמוקרטיה. 

ביולי 1933 הושלמה הפיכתה של גרמניה למדינה דיקטטורית, עת הוצאו כל המפלגות 

מהפרלמנט )פרט למפלגה הנאצית( באמצעות אלימות, איומים וחקיקה.

איך מדינה יכולה להפוך לדיקטטורה תוך זמן קצר? 

cc-by-sahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0-גרמניה_הנאצית". הטקסט מוגש בכפוף ל/https://he.wikipedia.org/wiki הדף מקורו בוויקיפדיה בכתובת



22

הזכות לביטוח לאומי
לכל אדם, כחלק מהחברה, יש את הזכות לביטוח לאומי, באמצעות מאמצים 

 לאומיים ובינלאומיים ובהתאמה לארגון והמשאבים של כל מדינה, 

והוא זכאי למימוש הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות, 

שאינן ניתנות להפרה, למען כבודו ולמען התפתחותו האישית.

22

הזכות לפרנסה הוגנת
כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה 

צודקים והוגנים והגנה מפני האבטלה.

23
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הזכות למנוחה ופנאי24
כל אדם זכאי למנוחה ולפנאי, לרבות הגבלת שעות העבודה 

במידה המתקבלת על הדעת וחופשה בשכר בזמן החגים. 

הזכות לרמת חיים נאותה25
כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני ביתו, 

לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כנדרש והזכות לביטחון 

במקרה של אבטלה, מחלה, נכות, התאלמנות, זקנה 

או מחסור באמצעי מחיה אחרים בנסיבות שאינן תלויות בו. 

26



24

הזכות לחינוך טוב ובחינם
כל אדם זכאי לחינוך. 

החינוך יינתן חינם, לפחות בשלבים הראשונים והיסודיים. החינוך היסודי הוא חובה. 

החינוך הטכני והמקצועי יהיה מצוי לכול,

 והחינוך הגבוה יהיה פתוח לכול, במידה שווה ועל יסוד הכשרון.

26

הזכות ליצירה ולזכויות יוצרים
לכל אדם יש את הזכות להשתתף בחופשיות בחיים התרבותיים של הקהילה, 

ליהנות מהאמנויות ולקחת חלק בהתקדמות המדע וביתרונותיו. 

לכל אדם יש את הזכות להגנת האינטרסים החומריים והמוסריים של פרי עבודתו המדעית, 

ספרותית או יצירה אמנותית אחרת שהוא היוצר שלה.

27
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הזכות למשטר שתומך בזכויות אדם28
כל אדם זכאי למשטר סוציאלי ובינלאומי, שבו אפשר יהיה לקיים במלואן 

את הזכויות והחירויות אשר נקבעו בהכרזה זו.

הזכות לתפקיד בקהילה שלך29
לכל אדם יש תפקידים בקהילה, שרק בתוכה ניתנת האפשרות 

להתפתחות החופשית המלאה של אישיותו.

אין להגביל אדם בזכויותיו ובחירותיו, פרט לאותן הגבלות שנקבעו בחוק, על מנת להבטיח 

את ההכרה בזכויות ובחירויות של הזולת ואת יחס הכבוד אליהן, וכן את מילוי הדרישות 

הצודקות של המוסר, של הסדר הציבורי ושל טובת הכלל בתוך החברה הדמוקרטית. 

30



26

אף גורם אינו זכאי 
לפגוע בזכויות האדם שלך

שום דבר בהכרזה זו לא יתפרש כאילו הוא בא להקנות למדינה, לציבור או ליחיד, כל זכות 

שהיא לעסוק בפעולה או לבצע מעשה, שתכליתם לקפח כל זכות או חירות 

מן הזכויות והחירויות הקבועות בהכרזה זאת. 

30
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ג'ון פ. קנדי, 
נשיא ארה"ב

"זכויותיו של כל אדם 
מצטמצמות כאשר 

זכויותיו של אדם אחד 
מאוימות." 

 פרדריק דאגלס, 
לוחם זכויות אדם 

ומדינאי אפרו-אמריקאי
"ידע הופך אדם לבלתי 

כשיר להיות עבד." 

כורש הגדול )530-600 לפנה"ס(, מלך פרס הראשון
"אנשים חופשיים לחיות בכל האיזורים ולהתחיל 
לעבוד בתנאי שאינם מפרים לעולם זכויות של 
אחרים. אני מונע עבדות ואוסר על מסחר של 
נשים וגברים כעבדים...מסורות כאלו צריכות 

להיות מחוסלות בכל העולם."  

תומאס ג'פרסון, מחבר הכרזת העצמאות של 
ארה"ב, מהאבות המייסדים ונשיאה השלישי

"הדאגה לחיי אדם ולאושר שלהם ולא להרס 
שלהם, הינה המטרה המוצדקת היחידה של 

ממשלה טובה."  
"אנו מאמינים שאמיתות אלו הינן מובנות 

מאליהן, שכל האנשים נוצרו שווים, שהבורא 
שלהם העניק להם זכויות שאין להתנכר להן, 
וביניהן חיים, חירות והחיפוש אחר האושר." 

מרטין לותר קינג ג'וניור, כומר אפרו-אמריקאי, 
לוחם למען זכויות האדם של שחורים בארה"ב, 

זוכה פרס נובל לשלום
"מגיעה עת שבה אדם חייב לנקוט עמדה שהיא 

לא בטוחה, לא פוליטית ולא פופולארית, אבל הוא 
חייב לנקוט בה, כי המצפון שלו אומר לו שהוא 

צודק. המדד הטוב ביותר לאדם הוא לא העמדה 
שהוא נוקט ברגעי נוחות, אלא העמדה שהוא 

נוקט בזמנים של אתגר ומחלוקת." 

מה אנשים דגולים 
אמרו על זכויות האדם...



28

פרנקלין דלאנו רוזוולט, 
נשיאה ה־32 של ארה"ב
"חופש פירושו עליונות 

 של זכויות האדם 
בכל מקום." 

 וולטר, שנלחם 
נגד רדיפה דתית  
בצרפת במאה ה-18

"אני לא מסכים עם 
מה שאתה אומר, אבל 

אלחם עד מוות על 
הזכות שלך לומר זאת."

אלי ויזל עיתונאי, 
פילוסוף וסופר יהודי 

ניצול שואה
"ייתכנו זמנים שבהם 
אנו חסרי אונים למנוע 

אי צדק, אבל אסור 
שיהיה זמן שבו לא 

נמחה." 

נלסון מנדלה,
  נשיא דרום אפריקה 
 בין השנים 1999-1994 

וחתן פרס נובל לשלום.

לשלול מאנשים את 
זכויות האדם שלהם, 

זה לאתגר את 
האנושיות שלהם." 

בוב מארלי, מוזיקאי 
ופעיל פוליטי בג'מייקה

"קומו, עימדו, עימדו על 
הזכויות שלכם. 
קומו, עימדו, 

אל תיכנעו בקרב." 

הדלאי לאמה. 
המנהיג הרוחני של הבודהיזם הטיבטי. 

"שלום יכול להימשך רק היכן שמכבדים את זכויות 
האדם, היכן שאנשים מקבלים מזון, והיכן 

שיחידים ומדינות הם חופשיים"

אלינור רוזוולט
היכן מתחילות זכויות האדם?

"במקומות קטנים, קרובים לבית – כה קרובים 
וכה קטנים עד כי אין הם מופיעים על מפות 

העולם. עדיין הן עולמו של האדם היחיד; השכונה 
בה הוא מתגורר; בית-הספר או הקולג' אליהם 
הוא הולך; המפעל, החווה או המשרד בהם הוא 
עובד. אלו המקומות שבהם כל איש, אישה וילד 

מחפשים שוויון בצדק, שוויון הזדמנויות, 
מעמד שווה ללא אפליה. 

אם לזכויות האלה אין משמעות שם, אז תהיה 
להן משמעות מעטה בכל מקום אחר. 

ללא פעילות אזרחית המכוונת לקיים אותן קרוב 
לבית, כל ציפיה להתקדמות בעולם הרחב 

תהיה לשווא". 



United We Stand, Devided We Fall.
מאוחדים אנו עומדים זקוף, מפולגים אנו נופלים.

 רוצה לעשות משהו לגבי זכויות האדם שלנו?
 מוזמן.ת ליצור איתנו קשר בדף הפייסבוק

hisunim@educated-choice.com :או במייל


