
Magazyn 7+
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. M.
Falskiego w Kraszewicach
plac Wolności 1
63-522, Kraszewice

Wydanie specjalne
02/20

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Redaktorzy:Sylwia Golanowska, Faustyna Dudkiewicz

-
-



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Wydanie specjalne 02/2020 | Strona 2  

www.juniormedia.plMagazyn 7+

Co to jest?

Co roku 20 lutego obchodzimy Światowy
Dzień Sprawiedliwości Społecznej.
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło decyzję o
uchwaleniu tego święta w 2007 roku. Ideą
tego dnia jest zwrócenie uwagi na globalne
nierówności społeczne oraz promowanie
wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa,
wykluczenia społecznego i bezrobocia.
Podczas prac nad koncepcją Światowego
Dnia Sprawiedliwości Społecznej ONZ uznało,
że ubóstwo, brak godnego i pełnego
zatrudnienia, dyskryminacja ze względu na
płeć, brak dostępu do świadczeń społecznych
cały czas są palącymi problemami, z którymi
boryka się duża część obywateli świata.

Co to jest sprawiedliwość?

Sprawiedliwość, 
w refleksji etycznej kardynalna cnota
porządkująca wybory ludzkiej woli lub
normatywny punkt odniesienia dla rozumu
wskazującego woli prawidłowy wybór; w
refleksji prawniczej kryterium dla norm
prawnych, a nawet nie zawsze określany
zbiór uprawnień przysługujących jednostkom
lub/i grupom; w refleksji społecznej treść
właściwego (pożądanego) ładu
wspólnotowego, ewentualnie uwzględniająca
potrzeby lub preferencje jednostki lub/i
grupy; w refleksji teologicznej przymiot Boga,
często ujmowanego przez prymat woli jako
ten, który ustanawia natury (istoty) gatunków
lub ład wszechrzeczy.
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Tolerancja

192 państwa członkowskie ONZ potwierdziły, że Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
powinien być poświęcony promocji działań przeciwko nietolerancji społecznej, dążeniu do
wykorzenienia ubóstwa, promocji pełnego zatrudnienia i uczciwej pracy. Działania te mają
również dotyczyć równości mężczyzn i kobiet oraz społecznego dobrobytu i sprawiedliwości
dla wszystkich ludzi.
W 1995 roku uczestnicy Światowego Szczytu na rzecz Rozwoju Społecznego w Kopenhadze
uznali, że celami rozwoju społecznego są:
   •    sprawiedliwość
   •   integracja społeczna
   •   solidarność
   •   harmonia i  równość w  każdym kraju i relacjach międzypaństwowych
Państwa opowiedziały się za promocją równości, sprawiedliwą dystrybucją dochodu
krajowego oraz większą dostępnością do zasobów i  środków. W czasach w których obecnie
żyjemy tego typu święta mają podwójne znaczenie, nie sądzicie?
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Cytat

Człowieka sprawiedliwego poznaje się z czasem, przewrotnego w ciągu
jednego dnia.

Potrzeba nieustannej odnowy
umysłów i serc, aby przepełniała je

miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek

dla innych i troska o dobro
wspólne, szczególnie o to dobro,

jakim jest wolna Ojczyzna.

Jak wielki spokój zyskuje ten, kto
nie baczy na to, co bliźni mówi,

czyni lub myśli, ale na to tylko, co
sam robi, by było sprawiedliwie i

zbożnie. Wszystko bowiem,
cokolwiek czynię sam, czy z

pomocą obcą, powinno jeden tylko
cel mieć na oku: pożytek i korzyść

społeczną.

-

-

-

-
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Przesłania sekretarza ONZ

Obchodząc Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej widzimy, że na świecie jest zbyt
wiele miejsc, gdzie nowe możliwości na poprawę swojego bytu są ograniczane do niewielkiej

grupy ludzi. Widzimy też, że zjawisko nierówności społecznej wciąż rośnie. Ta wzrastająca
nierówność podważa osiągnięcia postępu społeczności międzynarodowej, dążącego do

wydobycia milionów osób z ubóstwa i budowy bardziej sprawiedliwego świata. Przyczyny
takiego stanu rzeczy tkwią w zmniejszających się zarobkach kobiet i młodych ludzi oraz

wciąż zbyt ograniczonym dla nich dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej i godnej pracy.
Musimy wspierać i tworzyć instytucje, jak również rozwijać polityki, które promują

inkluzywny rozwój, obejmujący wszystkich członków społeczeństwa. Przyjmując Milenijne
Cele Rozwoju, przywódcy światowi zobowiązali się do budowy świata pełnego równych

szans i sprawiedliwego dla wszystkich ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, udało nam się osiągnąć
spory postęp w zwiększeniu dostępu do godnej pracy, lepszej opieki społecznej oraz usług

społecznych. Mimo to, dobrobyt miliardów osób wciąż zależy od naszej wytrwałości
w działaniu. Musimy zwiększyć nasze wysiłki, by osiągnąć wszystkie założenia Milenijnych
Celów Rozwoju do 2015 r. Musimy patrzeć dalej i wyznaczyć nowe cele zrównoważonego
rozwoju na kolejne lata. Budując świat takim, jakim chcemy go chcemy mieć, wzmóżmy

nasze wysiłki, by wszyscy ludzie byli równi sobie. Żeby świat podążał ścieżką
zrównoważonego rozwoju, cenił dialog, przejrzystość i odpowiedzialność oraz

sprawiedliwość społeczną.

. .. .
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