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12 LEKCJI O KONSTYTUCJI. PRAWA PODSTAWOWE I POLITYCZNE
12 lekcji o Konstytucji to projekt naukowo-edukacyjny realizowany w ramach
współpracy dr hab. prof. UAP Lucyny Talejko-Kwiatkowskiej i dr Agaty Kulczyk
z Pracowni Grafiki Informacyjnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP)
z prof. dr. hab. Pawłem Wilińskim z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Głównym założeniem tej współpracy
jest tworzenie przestrzeni do współdziałania grafików i prawników oraz poszukiwanie graficznej formy przekazu dla treści związanych z prawem. Pierwszym owocem
współpracy była wystawa cyklu infografik Pokrzywdzony w procesie karnym
prezentowana na WPiA UAM i w biurze RPO w 2016 r. Kolejnym – przeprowadzone w 2017 r. warsztaty infograficzno-prawnicze i cykl prac 12 lekcji o Konstytucji.
Konstytucyjne wolności i prawa osobiste przedstawionych w postaci kalendarza, a więc wydawnictwa adresowanego do szerokiego kręgu odbiorców.
Infografiki zawarte w cyklu 12 lekcji o Konstytucji stanowić mogą narzędzie edukacji i źródło informacji dla wszystkich poszukujących wiedzy o istocie Konstytucji
i jej znaczeniu w codziennym życiu. Uzupełnieniem formy graficznej są syntetyczne opisy, oddające istotę przedstawionych praw, zawarte na odwrocie każdej
infografiki. Zamierzeniem autorów było stworzenie wypowiedzi krótkich, jasnych
i zrozumiałych dla każdego zainteresowanego tematyką.
Druga edycja 12 lekcji o Konstytucji zatytułowana jest Prawa podstawowe i polityczne. Składa się z 12 infografik obejmujących następujące tematy: 1. Zasada
nienaruszalności i poszanowania godności człowieka, 2. Zasada ochrony i poszanowania wolności człowieka, 3. Zasada równości kobiet i mężczyzn, 4. Zasada
powszechności korzystania z praw i wolności, 5. Zakaz stosowania tortur oraz
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, 6. Wolność zgromadzeń,
7. Wolność zrzeszania się, 8. Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych
i organizacjach pracodawców, 9. Prawo równego dostępu do służby publicznej,
10. Prawo dostępu do informacji publicznej, 11. Prawo udziału w wyborach i referendum, 12. Prawo do składania petycji, wniosków i skarg.
Publikacja kalendarza łączy się z przypadającymi w 2019 roku rocznicami 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz 100-lecia Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu. Stanowi więc także formę uczczenia tych wyjątkowych Jubileuszy.
Publikacja efektów pracy jest możliwa dzięki współpracy z Wydawnictwem
Wolters Kluwer.
Mamy nadzieję, że nasz kalendarz będzie Wam towarzyszył w całym 2019 roku!
Agata Kulczyk, Lucyna Talejko-Kwiatkowska, Paweł Wiliński

Poznań, listopad 2018 r.

ZASADA NIENARUSZALNOŚCI I POSZANOWANIA GODNOŚCI CZŁOWIEKA
Godność to twoja niekwestionowana wartość. Wyraża się w szacunku do samego siebie i oczekiwaniu szacunku od innych.
Godność człowieka jest przyrodzona, nienaruszalna i niezbywalna. Jest przyrodzona, czyli masz ją od urodzenia aż do śmierci. Jest nienaruszalna, to znaczy,
że nikt nie może ci jej odebrać ani umniejszyć. Jest niezbywalna, a więc nie możesz się jej zrzec.
Twoja godność jest źródłem wszystkich przysługujących ci wolności i praw. Oznacza
to, że wszystkie wolności i prawa wywodzą się z godności. Godność pomaga też
zrozumieć, dlaczego w ogóle te wolności i prawa tobie przysługują. Przykładowo:
prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd wywodzi się z poczucia
szacunku do ciebie, prawo do pomocy społecznej – z prawa do godnego życia,
prawo do nauki – z prawa do samorozwoju, natomiast prawo do płatnych urlopów –
z zakazu wykorzystywania człowieka. Godność jest fundamentem dla wszystkich
twoich wolności i praw.
Nie ma godności bez człowieka i nie ma człowieka bez godności. Władza publiczna ma obowiązek szanować i chronić twoją godność. Pilnuje, między innymi,
żebyś nie był przedmiotowo traktowany przez innych (np. nie możesz być wykorzystywany, poniżająco traktowany, nie mogą być na tobie przeprowadzane
eksperymenty badawcze bez twojej zgody) oraz byś mógł podejmować decyzje
w zgodzie z samym sobą (np. możesz wyznawać wybraną przez siebie religię,
pracować w wybranym przez siebie zawodzie, głosować w wyborach zgodnie ze
swoimi przekonaniami). Władza publiczna daje ci autonomię działania, jednakże dba o to, abyś swoim zachowaniem nie naruszał godności innych.
Autorzy:
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Art. 30. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.
Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
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