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Preambula 

dostojanstvo in enake in neodtujljive pravice, ki so temelj 

odgovornosti (»responsibilities«),  

ker 

e spore 

lahko vodi v brezpravnost in nered, 

ker sta vladavina prava in 

 

ker 

 

ker imajo vsi ljudje po svoji 

sposobnosti odgovornost, tako v svojem kraju kot tudi 

globalno, - cilj, ki ga ne 

 

ker 

 le z usklajenimi vrednotami in merili, ki vedno 

veljajo za vse ljudi in ustanove, 

 

o h. Izjava naj bi bila 

skupno merilo za vsa ljudstva in narode s ciljem, da bi vsak 



izjavo za napredek skupnosti in prispevek k razsvetljenju vseh 

: popolno sprejetje dostojanstva vseh 

ljudi, njihove neodtujljive svobode in enakosti in njihovo 

medsebojno solidarnost. Zavest in sprejetje teh obveznosti 

 

 

len 

Vsaka oseba, ne glede na 

je 

 

len 

ni, da se 

ljudi. 

len 

vojska ali policija ni nad dobrim ali slabim, vsi so podrejeni 

ah 

spodbujati dobro in se izogibati zla. 



len 

Vsi ljudje, obdarovani z umom in vestjo, morajo v duhu 

storijo tebi, tega tudi ti ne stori drugim. 

 

len 

posameznikov in skupnosti. 

len 

naroda ali terorizma ali pri tem sodelovati, niti ne sme 

sredstvo za vojskovan

 

en 

rak, vodo in zemljo zaradi 

sedanjih prebivalcev in prihodnih rodov. 



 

len 

Vsaka oseba . 

Nobena oseba ali skupina naj ne oropa ali samovoljno ukrade 

lastnino kateri koli drugi osebi ali skupini. 

len 

neenakost. Povsod po svetu naj spodbujajo trajnostni razvoj, 

da bi vsem ljudem zagotovili dostojanstvo, svobodo, varnost 

 

len 

sposobnosti z enakim dostop do izobrazbe in smiselnega 

 

len 

Vse imetje in vse bogastvo moramo odgovorno uporabljati v 

 



Resnicoljubnost in strpnost 

 

govoriti in ravnati resnicoljubno

moramo pravico do zasebnosti in osebne ali poklicne 

resnice. 

len 

Noben politik, uradnik, gospodarski vodja, znanstvenik, 

zdravniki, pravniki in drugi poklici, ki imajo do uporabnikov 

eksi 

, kot sta resnicoljubnost 

 

len 

ureditve in tudi ukrepe vlad, 

, moramo uporabljati odgovorno in obzirno. Svoboda 

 moramo senzacionalnim 

 

len 

Medtem ko moramo zagotavljati svobodo veroizpovedi, pa so 

se posebno pred

h. Ne smejo 



 spodbujajo naj 

 

Vsestranska pozornost in partnerstvo 

len 

 izkazovati v svojem partnerstvu 

drug do drugega  in razumevanje

Nasprotno naj bi spolni partnerji pozorno in odgovorno 

skrbeli za blagor drugega. 

len 

Poroka zahteva, ob vseh kulturnih in religioznih razlikah, 

varnost in obojestransko podporo. 

len 

posamezen par. Odnos med sta

 

 

 

tega izhajal  



 izjavi  iz leta 1948. 
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Malcolm Fraser, avstralski ministrski predsednik v pokoju 
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pokoju 

Felipe Gonzalez Marquez  v 

pokoju 
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Shin Hyon Hwad, korejski ministrski predsednik v pokoju  

Kalevi Sorsa, finski ministrski predsednik v pokoju 

Pierre Elliott Trudeau, kanadski ministrski predsednik v 

pokoju 

Ola Ullsten  v pokoju 
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Rabbi Dr. J. Magonet  

Robert S. McNamara, predsednik svetovne banke v pokoju  

Konrad Raiser, ekumenski svet cerkva 
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Hans Küng, Univerza Tübingen. akademski svetovalec 
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Thomas Axworthy, fundacije CRB, Montreal, Kanada. 
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A. T. Ariyaratne, predsednik Sarvodaya Movement v Sri 

Lanki 

Julia Ching, Univerza Toronto 
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Hongkong 

Teri McLuhan, kanadska pisateljica 
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Richard Rorty, Stanford Humanities Center 
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