
1 
 

 

NARODOWA RADA PRAW CZŁOWIEKA 

 

NARODOWY PLAN PRAW CZŁOWIEKA 

2016 – 2019 
 

EKSTRAKT, TŁUMACZENIE 

 

 

 
“Nie możemy mieć jedynie koncepcji praw człowieka 
ograniczającej je do wolności wypowiedzi, nie.  
Prawa człowieka zintegrowane, do godności, do życia - 
takie rozumienie daje nam pełen obraz tego,  
czym są prawa człowieka” 
Prezydent Hugo Chávez Frías 
Przemówienie przed Zgromadzeniem Konstytucyjnym 
Caracas, 5 sierpnia 1999
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Wprowadzenie 

Niniejszy dokument strategiczny przedstawia Narodowy Plan Praw 

Człowieka Boliwariańskiej Republiki Wenezueli na lata 2016 – 2019, 

który skieruje politykę Państwa wenezuelskiego na konsolidację 

osiągnięć w sferze praw człowieka z ostatnich 17 lat i na dalsze 

dążenie do przezwyciężenia pozostałych wyzwań w tej materii. 

Za jego stworzenie odpowiedzialny był Sekretariat Wykonawczy 

Narodowej Rady Praw Człowieka, organ Władzy Wykonawczej 

odpowiedzialny za koordynację, wsparcie i pobudzanie polityk 

publicznych Rządu Boliwariańskiego, mających zagwarantować 

pełne korzystanie z praw człowieka, ich ochronę i zabezpieczenie w 

dążeniu do pokoju i sprawiedliwości społecznej. 

Stworzenie tego planu jest wynikiem procesu przebiegającego w 

trzech etapach, które rozwinęły się za sprawą drogocennego 

wkładu organizmów międzynarodowych, organizacji i ruchów 

związanych z prawami człowieka, a także instytucji państwowych. 

Pierwsza faza zaczęła się w 2011 roku udziałem Wenezueli w 

Powszechnym Przeglądzie Okresowym Rady Praw Człowieka 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, zakończonym prezentacją 

różnych raportów okresowych przed organami traktatowymi ONZ, 

które to złożyły sprawozdanie z wykonania przez nasz kraj 

postanowień umów i konwencji w sferze praw człowieka. 

Wszystkie te wysiłki pozwoliły przygotować wyczerpującą diagnozę 

szans i zagrożeń dla Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w sferze 

praw człowieka, dając tym samym podstawy do stworzenia w tym 

obszarze zintegriowanej polityki publicznej na kolejne lata. 

To wartościowe wydarzenie zainicjowało drugi etap, w którym 

wypracowana została propozycja Narodowego Planu Praw 

Człowieka, w który, oprócz wspomnianej diagnozy, wkład miały 

niektóre organizacje zajmujące się prawami człowieka i instytucje 

państwowe, które uzupełniły i wzbogaciły pierwotną wersję Planu. 

Tym samym, w celu wypracowania tego wstępnego dokumentu 

wzięto pod uwagę założenia Konstytucji Boliwariańskiej Republiki 

Wenezueli, międzynarodowe traktaty o prawach człowieka 

podpisane przez nasz kraj, rekomendacje Rzecznika Praw 

Obywatelskich zawarte w raportach rocznych; oraz zalecenia 

różnych międzynarodowych organów praw człowieka, łącznie z 

wynikami Powszechnego Przeglądu Okresowego i innych organów 

traktatowych ONZ. 

Na trzecim etapie nastapił narodowy proces szerokich, 

wielostronnych i inkluzywnych konsultacji ze wszystkimi sektorami 

społecznymi, celem ułatwienia udziału ludności wenezuelskiej w 

budowaniu polityki państwa w dziedzinie praw człowieka. 
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Te publiczne konsultacje przeprowadzono poprzez zgromadzenia powszechne, spotkania z grupami 

szczególnej ochrony i posiedzenia z udziałem kluczowych aktorów z 23 stanów i okręgu stołecznego. 

Oprócz tego, stworzona została strona internetowa i skrzynka pocztowa, aby wszystkie osoby 

zainteresowane mogły mieć swój wkład w tę inicjatywę.  

W ramach tych konsultacji odbyło się najszersze spotkanie w historii naszego kraju, w którym licznie 

uczestniczyły organizacje i ruchy praw człowieka. Rozpoznany został tym samym ważny wkład, który 

może mieć ten sektor w konstrukcję polityki publicznej w tej dziedzinie. 

Rezultatem tej intensywnej debaty narodowej, w której, poprzez różne przewidziane strategie i 

formy konsultacji uczestniczyło 258 096 osób, jest uzyskanie poparcia naszego społeczeństwa dla 

tego projektu Planu. Oprócz tego, wbogacone zostały niektóre przewidziane przedsięwzięcia i 

podjęte nowe kroki, które zrodziły się z działań społecznych i szeregu żądań uczestniczących 

sektorów. 

Plan stworzony jest wokół pięciu osi strukturalnych. Każda oś obejmuje trzy linie strategiczne, a każda 

linia - różne akcje nakierowane na zwiększenie gwarancji praw człowieka w naszym kraju. W tym 

sensie opowiedziano się za projektem opartym na środkach strukturalnych, które pozwalają na pełne 

skupienie się na prawach człowieka w codziennym zarządzaniu Państwem i życiem naszego 

społeczeństwa.  

Ta polityka Państwa uzupełnia Plan Ojczyzny i wszystkie inne plany, polityki i misje społeczne, które 

rozwijało Państwo wenezuelskie celem zagwarantowania naszemu społeczeństwu największego 

możliwego poziomu szczęścia. Nie mówimy o zestawieniu czy zastępowaniu  już istniejących planów 

lecz o określeniu procesów, które pozwolą osiągnąć cele z zakresu praw człowieka zawarte w tych 

planach i w ten sposób pogłębić zainicjowane przez rząd działania, które w znaczny sposób 

przyczyniają się do umożliwiania efektywnego korzystania z tych praw. 

Ten Plan potwierdza zobowiązanie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w sferze praw człowieka, 

skupiając się w szczególności na stworzeniu emancypacyjnej, krytycznej i alternatywnej wizji praw 

człowieka. Wizji, która rozpoznaje istniejące uniwersalne standardy, ale też takiej, która poszerza 

ochronę praw człowieka w nowej rzeczywistości i w obliczu nowych aktorów zdolnych do ich 

pogwałcenia.  

Z pomocą tego Planu chcemy, żeby nasze społeczeństwo dalej budowało Ojczyznę, wzmacniając 

polityki i zachowując to, co sobie wywalczyło. Niech nikt nie ma złudzeń, Wenezuela jest gwarantem 

praw człowieka. 
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Wstęp 
 

Kontekst 
Od 1999 r., w efekcie wielkiego procesu konstytucyjnego, Boliwariańska Republika Wenezueli 

ukształtowała się jako demokratyczne i socjalne państwo prawa i sprawiedliwości. Prezydent Chavez 

zobowiązał się do odbudowania Republiki i przezwyciężenia biedy i wykluczenia, co - jako efekt 

polityki prowadzonej przez rządy Czwartej Republiki – dotykało większość społeczeństwa. Podczas 

przekazywania władzy 2 lutego 1999 r. Szef Państwa podkreślił:  

Przysięgam przed Bogiem, przysięgam przed Ojczyzną, przysięgam przed moim narodem, że 

w stosunku do tej konającej konstytucji zastosuję zmiany demokratyczne, niezbędne, aby 

nowa Republika cieszyła się nową Magna Carta, dostosowaną do nowych czasów. 

Przysięgam. 

Nowa konstytucja – skonstruowana i zatwierdzona przez społeczeństwo po raz pierwszy w historii 

Wenezueli przy jego udziale – ustanowiła jasno ramy, które wyznaczać miały odbudowę Republiki. 

Państwo Demokratyczne 
Demokracja uczestnicząca i protagonistyczna jest pomyślana nie tylko jako ustrój polityczny, lecz 

także jako nowy rodzaj społeczeństwa. Nowemu społeczeństwu zależy na odejściu od aktualnych 

nierównych relacji władzy obecnych zarówno w sferach rodzinnych, w gospodarce, kulturze, jak i w 

innych przestrzeniach, z racji, iż te dysproporcje wpływają na możliwość osiągnięcia prawdziwej 

równości w sferze politycznej. Aby istniała prawdziwa demokracja, nie wystarczy obecność 

niektórych mechanizmów partycypacyjnych, niezbędne są także te, dotyczące włączenia 

społecznego, kultury i równości ekonomicznej. 

W następujący sposób opisana została definicja demokracji uczestniczącej w preambule Konstytucji 

Boliwariańskiej Republiki Wenezueli: „Definicja ta jest związana z jednym z podstawowych założeń 

wyrażonych w niniejszej Preambule, tj. z najwyższym celem, by odbudować Republikę aby stworzyć 

społeczeństwo demokratyczne. Już nie tylko Państwo ma być demokratyczne, lecz także i 

społeczeństwo. Będąc demokracją, społeczeństwo i jego wszystkie integralne elementy powinny być 

naznaczone zasadami demokratycznymi i poddać się im.” 

W formule demokracji przedstawicielskiej, tak jak przewidywała Konstytucja z 1961 r., w której 

partycypacja realizowała się za pośrednictwem partii politycznych, wystarczało, że istniało prawo do 

głosowania, i że odbywały się wybory, żeby można było mówić o gwarancji praw człowieka. Podczas 

gdy taka sytuacja współistniała z wysokimi wskaźnikami absencji na wyborach i wyzysku 

ekonomicznego, społecznego i kulturalnego, co wykluczało i marginalizowało zubożałe większości. 

Od kiedy została odbudowana nasza Republika, stworzono warunki socjalne i ekonomiczne 

ułatwiające partycypację społeczeństwa oraz zapewniające mu wiodący udział w realizowaniu 

procesu boliwariańskiego, nie tylko poprzez demokratyzację prawa do głosowania ale też dzięki 

wzmacnianiu organizacji pozarządowych. 

Głos, bardziej niż mechanizm wyboru przedstawicieli, od tego momentu stał się instrumentem 

transformacji i walki politycznej, poprzez którą historycznie wykluczone społeczeństwo brało udział w 

w podejmowaniu epokowych decyzji dotyczących życia w państwie.  
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Podczas ostatnich 17 lat wybory odbyły się 20 razy. W tym czasie zarejestrowano rosnący udział 

społeczeństwa. W ostatnich wyborach 6 grudnia 2015 r. wzięło udział 74,25% upoważnionych do 

głosowania. 

W 90% przeprowadzonych wyborów, społeczeństwo wyraziło demokratycznie swoją wolę dotyczącą 

kierunku działań Państwa, opowiadając się w większości za solidarnością społeczną i dobrem 

wspólnym, co reprezentuje projekt demokracji socjalistycznej zainicjowany przez Rewolucję 

Boliwariańską. 

Wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych podczas procesu Rewolucji Boliwariańskiej 

przejawia się we wzroście i konsolidacji Rad Komunalnych, komun, Rad Prezydenckich Rządu 

Ludowego i ruchów społecznych jako ludowych przestrzeni samorządowych, w których uczestniczą 

osoby nie zaangażowane w politykę. Jak zaznacza Plan Narodowy: „Władza, która została zagarnięta 

przez oligarchów jest oddawana narodowi, który to od bitwy do bitwy i od zwycięstwa do zwycięstwa 

podniósł poziom swojego zorganizowania”. 

Socjalne Państwo Prawa 
Wenezuela, jako socjalne państwo prawa, wykracza ponad zwykłe poszanowanie Konstytucji i prawa, 

tak jak postępuje się w demokracjach liberalnych, i wprowadza solidarność socjalną, dobro wspólne i 

wolę ludu wyrażoną demokratycznie jako nowe elementy kierujące działaniami państwa. Konstytucja 

wyraża to w następujący sposób: 

„Zasady solidarności socjalnej i dobra wspólnego prowadzą do ustanowienia państwa 

socjalnego, poddanego władzy konstytucji i prawa, przekształcając je w Państwo Prawa. 

Socjalne Państwo Prawa żywi się wolną wolą obywateli, wyrażoną przez środki partycypacji 

politycznej i społecznej aby współtworzyć państwo demokratyczne”. 

Włączenie tych nowych elementów oznacza bardzo znaczący postęp w gwarantowaniu praw 

człowieka wszystkim, co nie tylko implikuje działalność państwa zgodną z prawem i konstytucją, ale 

jednocześnie uzależnia te ramy prawne od osiągnięcia solidarności socjalnej i dobra wspólnego. 

W czasach Czwartej Republiki, państwo było zawsze zwykłym administratorem, który uprzywilejował 

interesy mniejszości, które posiadały władzę ekonomiczną i polityczną w kraju i skierował politykę na 

prywatyzację państwa, represję powszechnych sektorów i nierozpoznanie praw człowieka im 

przynależnych. Wydarzenia takie, jak Czarny Czwartek w 1983 r., Neoliberalny Pakiet Ekonomiczny 

Carlosa Andresa Pereza z 1989 r, liberalizacja prawa pracy zrealizowana podczas kadencji drugiego 

rządu Rafaela Caldery w 1996 r. i postępująca redukcja inwestycji społecznych dobrze to ukazują. 

Wraz z Rewolucją Boliwariańską, prawo osiągnęło najwyższe standardy gwarancji i ochrony praw 

człowieka. Konstytucja z 1999 r. poświęca szeroki katalog prawom człowieka – tak, że nie wyczerpują 

się te, zawarte w orzeczeniach, wyrażone w konstytucji i instrumentach międzynarodowych (art. 22 

Konstytucji) – i tworzy Urząd Ochrony Obywateli dla promocji, obrony i kontroli tychże praw (art. 280 

Konstytucji). 

Podczas tych 17 lat, w system prawny włączono także ważne ustawy dotyczące praw człowieka i 

stworzono nową instytucję je gwarantującą. 

Państwo Sprawiedliwe 
Sprawiedliwość rozumie się jako gwarancję godnego życia i osiągnięcie największego możliwego 

szczęścia. Zgromadznie Konstytucyjne, wychodząc od dostrzeżenia procesów wyzysku i wykluczenia, 

którym poddana była większość społeczeństwa pod rządami Czwartej Republiki, podejmuje 

zobowiązanie spłacenia tego historycznego długu. 
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Konstytucja wyraża to w następujący sposób: 

„Socjalne i demokratyczne państwo prawa zobowiązane do kompleksowego progresu, do 

którego dążą Wenezuelczycy, oraz do rozwoju ludzkiego, który pozwala osiągnąć godne życie 

– to elementy tworzące Państwo Sprawiedliwe”. 

Podczas rządów Czwartej Republiki, wzrost gospodarczy kraju przełożyl się na koncentrację bogactwa 

kosztem skrajnego ubóstwa. Ubóstwo, podczas drugiej połowy 1998 r. osiągnęło poziom 50,4% , a na 

początku lat 90. dotknęło już 80% ludności. 

Postępy osiągnięte w sferze praw człowieka odzwierciedlają wykonanie zobowiązania Rewolucji 

Boliwariańskiej do zmiany tych eksploatacyjnych i wykluczających systemów. Niektóre wskaźniki 

opisują tę rzeczywistość. 

Prawo do ochrony zdrowia – rozbudowana została infrastruktura i oddane do dyspozycji społeczności 

ponad 6172 powszechne poradnie, 565 Integralnych Centrów Diagnostyki (CDI), 584 Sale Rehabilitacji 

Integralnej (SRI) i 35 Centrów Wysokiej Technologii (CAT). Ta infrastruktura pozwoliła poszerzyć 

dostęp do ochrony zdrowia i upowszechnić sieć placówek pierwszej pomocy. 

Prawo do edukacji – w sposób znaczący zwiększono dostęp do darmowej edukacji publicznej. W 

edukacji wczesnoszkolnej upowszechniono wskaźnik netto szkolnictwa do 93,4%, w edukacji szkolnej 

osiągnięto poziom 74,8%, a w szkolnictwie wyższym osiąnięto poziom 83%, osiągając liczbę 

10.508.538 uczących się na różnych poziomach w całym kraju. 

Prawo do wyżywienia – stworzono narodową sieć dostaw żywności, która pozwoliła na wzrost liczby 

posiłków spożywanych dziennie przez obywateli Wenezueli i w konsekwencji na większą dzienną 

podaż kalorii, redukcję niedożywienia wśród dzieci i redukcję głodu. Aktualnie, Wenezuela znajduje 

się na czwartej pozycji w regionie z najlepszą dostępnością żywności i najniższymi poziomami 

niedożywienia. Dziś, statystyczne dziecko w Wenezueli wygląda jak nabogatsze dziecko w czasach 

Czwartej Republiki, co pokazuje dokonania w redukcji nierówności. 96,2% Wenezuelczyków je 

częściej niż 3 razy dziennie. 

Prawo do mieszkania – ponad 1.188.818 rodzinom przekazano ponad milion godnych mieszkań i 

włączono je do Wielkiej Misji „Nowe Osiedle, Osiedle Trzech Kolorów” celem polepszania sytuacji 

mieszkaniowej. 

Prawo do ziemi – Rewolucja Boliwariańska dała radę odzyskać z wielkiej własności ziemskiej ponad 3 

miliony 654 tysięcy 681 hektarów, które w większości były nieużytkami, a obecnie odzyskuje się 

dodatkowe 3 miliony 107 tysięcy 718 hektarów  przyczyniając się tym samym do udostępniania i 

demokratyzacji użytku i posiadania ziemi z zamiarem wzmacniania bezpieczeństwa i suwerenności 

żywieniowej. 

Prawo do pracy – Umocniły się prawa do gwarancji pracowniczych wraz z przyjęciem Prawa 

Organicznego Pracy, Pracowników i Pracowniczek, co między innymi przywraca prawo do wstecznego 

przyznania świadczeń socjalnych, zlikwidowane za rządów Rafaela Caldery. Poza tym, osiągnięto 

spadek i utrzymanie rozmiaru bezrobocia na poziomie 6,1% i wzrost oraz utrzymanie poziomu 

legalnego zatrudnienia na poziomie 59,2%. 

Prawo do ubezpieczenia społecznego – od roku 2000 emerytury ujednolicone są z pensją minimalną, 

a prawo do ubezpieczenia społecznego jest zapewnione szerszej rzeszy odbiorców. Średnia liczba 

osób przechodzących na emeryturę w latach 1986-1999 wynosiła 17 tysięcy 591 i wzrosła do średnio 

180 tysięcy 528 w okresie między 1999 i 2013 r. (w 1998 r. prawie 19,6% cieszyło się prawem do 
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emerytury ze względu na wiek, a w roku 2015 dostęp do emerytur wzrósł do 84%). Liczba 387.007 

osób na emeryturze w 1998 r. wzrosła do 3 milionów 90 tysięcy 281 emerytów i emerytek w 2015 r., 

co odzwierciedla wzrost o 798,5% od roku 1998. Wśród nowych emerytów i emerytek znajdują się 

przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, gospodynie domowe i rolnicy i rolniczki tym samym konsolidując 

solidarny i godny model ubezpieczenia społecznego dla naszego narodu. 

Prawo do wolności wypowiedzi – demokratyzacji uległy środki przekazu i komunikacji, jak i dostęp do 

przestrzeni radiowej i do informacji, gwarantując wszystkim prawo, które historycznie było 

zmonopolizowane przez wielkie grupy ekonomiczne narodowe i międzynarodowe, które również 

próbowały wpływać na treść i ograniczać to prawo według swoich własnych interesów rynkowych. 

W rezultacie stworzono 1.225 mediów alternatywnych i wspólnotowych, które współistnieją z tymi 

komercjalnymi i publicznymi; powstało 244 rozgłośni w całym kraju; wręczono 139 koncesji 

rozgłośniom nadającym na falach ultrakrótkich, zwiększając ich liczbę do 469 w całym kraju; oprócz 

tego stworzono także 37 wspólnotowych kanałów telewizyjnych. 

Demokracja socjalistyczna, zainicjowana przez Rząd Boliwariański, wymaga zarówno sprawiedliwej 

redystrybucji majątku, jak i rozpoznania i upodmiotowienia historycznie wykluczonych grup 

społecznych. 

Ten cel przyświecał początkom działalności na rzecz kobiet, ludności etnicznej, społeczności 

afrowenezuelskich, uchodźców, osób niepełnosprawnych i innym wysiłkom, które przełożyły się na 

instytucjonalizację i wydanie oraz implementację norm, które pozwoliły ludności na wykonanie i 

korzystanie z praw człowieka w stopniu najwyższym. 

Prawo do bezpieczeństwa – zainicjowano różne strategie, które z jednej strony mają za zadanie 

wpłynąć na obniżenie współczynników ryzyka związanych z brutalnymi konfliktami obecnymi w 

naszym społeczeństwie oraz, z drugiej strony, zmienić mechanizmy kontroli karnej tak, aby działały w 

ścisłym związku z prawami człowieka. 

Częścią tych wysiłków, w 2006 r. było zaprojektowanie procesu reform politycznych – aktualnie 

znajdującego się w fazie implementacji – z zamiarem stworzenia nowego, prewencyjnego modelu 

politycznego, humanitarnego i zorientowanego na zwalczanie klasowości, która historycznie 

charakteryzowała działania organów policyjnych oraz która się przełożyla na podwójną wiktymizację 

najbiedniejszych warstw społecznych, które były głównymi ofiarami najbrutalniejszych przestępstw, a 

jednocześnie to w nie wymierzone były działania, mające na celu zwalczanie tych czynów.  

Osiągnięcia zainicjowanej reformy to, między innymi: 

 Ogólna diagnoza sytuacji organów policji, wraz z rozpoznaniem największych problemów: 

nierówność dystrybucji policji, wedle zasobów ludzkich miejskich i państwowych (tylko 52% 

funkcjonariuszy w służbach patrolowych i dochodzeniowych); brak podręczników dot. 

procedur i organizacji; struktura, taktyka i subkultura wojskowa; nieefektywny system 

dyscyplinarny, utrudniający działanie policji; 1,7% aktywnych funkcjonariuszy wcześniej 

karanych; wysoka śmiertelność osób cywilnych w starciach z policją; braki w wyszkoleniu i 

wzrost oraz dywersyfikacja użycia siły; tymczasowe lub niepełne wyposażenie, dotacje i 

budżet; niski stopień wyszkolenia zawodowego (70,46% funkcjonariuszy ukończyło liceum); 

bardzo niskie dochody funkcjonariuszy policji i naruszenia praw pracowniczych. 

 Projekt nowego modelu policji, przedstawiony w Prawie Organicznym Służb Policyjnych i 

Boliwariańskiej Policji Krajowej z roku 2008. 
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 Utworzenie w 2009 r. Generalnej Rady Policji złożonej z przedstawicieli Narodowego 

Eksperymentalnego Uniwersytetu Bezpieczeństwa (UNES), Narodowej Policji Boliwariańskiej i 

Wiceministerstwa ds. Zintegrowanego Systemu Policji; organu przypisanego Ministerstwu 

Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju. 

 Rozwój Systemu Informacji Strategicznych i Transparencji Policyjnej (SIETPOL) celem 

zarządzania krajowymi organami policyjnymi wraz z Portalem Transparencji Policji. 

 Rozwój Atlasu Policyjnego online, który gromadzi i upublicznia podstawowe dane dotyczące 

lokalizacji organów policyjnych w kraju. 

 Projekt, konsultacje i zatwierdzenie standardów oraz ponad 79 rezolucji wraz z instrukcjami, 

dotyczących progresywnego i zróżnicowanego użycia siły, sprawozdawczości, pomocy 

ofiarom, uwzględniania płci, dotacji i podstawowego wyposażenia oraz innych przedsięwzięć 

zorientowanych na skonstruowanie profesjonalnej, humanitarnej policji, szanującej prawa 

człowieka. 

 Promocja i ukonstytuowanie 95 Komitetów Obywatelskich Kontroli Policji jako mechanizmu 

kontroli społecznej celem wspomożenia kontroli organów policyjnych. 

Poza reformą policyjną, Rząd Boliwariański opracował w 2012 r. Wielką Misję „Bezpieczeństwo dla 

całej Wenezueli” jako propozycję zintegrowanej publicznej polityki bezpieczeństwa, która opiera się 

na prewencji jako głównej strategii walki w przemocą. 

Prezydent Chavez zdefiniował tę Wielką Misję w następujący sposób: „(...)Wielka Misja jest 

przestrzenią, zbiorem środków, decyzji i wieloaspektowych i wielostronnych polityk o różnych celach 

i charakteryzuje się sześcioma osiami strategicznymi, swoistymi zadaniami poczynając od prewencji. I 

to jest sedno, czy też element podstawowy kierunku działań humanitarnych, kierunku działań 

socjalnych, sojalistycznych, co jest zawarte w naszej konstytucji. Chodzi o socjalne państwo prawa i 

sprawiedliwości, o integralną prewencję i solidarne współżycie”. 

Osiągnięcia w gwarancjach praw człowieka pokazują, że model ekonomiczny i polityczny zainicjowany 

przez Rząd Boliwariański poskutkował ewidentną poprawą w porównaniu do rezultatów modelu 

kapitalistycznego, zaimplementowanego w Wenezueli za czasów Czwartej Republiki. Aktualnie, 

spodziewana długość życia Wenezuelczyków wzrosła, ubóstwo, skrajne ubóstwo i nierówności 

zostały zredukowane. Niektóre ze wskaźników odzwierciedlają te osiągnięcia: 

 Spodziewana długość życia w momencie narodzin wzrosła o prawie trzy lata przekraczając 

72,16 lat w 1998 r. i 75 lat w 2014 r. 

 Zubożałe, pod względem niezaspokojonych podstawowych potrzeb,  gospodarstwa domowe 

stanowiły w 1998 r. 28,9%, a w 2014 r. już tylko 20,4%. 

 Skrajnie zubożałe, pod względem niezaspokojonych podstawowych potrzeb, gospodarstwa 

domowe także zmiejszyły swoje występowanie z 10,8% w 1998r. do 4,78% w 2015 r. 

 Poziom dysproporcji w społeczeństwie spadł z 0,48 według współczynnika giniego w 1998 r. 

do 0,381 w 2014 r., co zmieniło Wenezuelę w kraj o najmniejszym stopniu nierówności w 

całym regionie. 

Osiągnięcia Rewolucji Boliwariańskiej w zakresie praw człowieka zostały wielokrotnie dostrzeżone 

przez system Narodów Zjednoczonych. UNESCO ogłosiła Wenezuelę terytorium wolnym od 

analfabetyzmu w roku 2005, kiedy to zajęła piąte miejsce na świecie pod względem liczby 

absolwentów szkół wyższych. Tym samym, w roku 2015 Organizacja Narodów Zjednoczonych do 

spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), po raz drugi doceniła osiągnięcia Wenezueli w zwalczaniu głodu 

i redukcji skrajnego ubóstwa. Poza tym, przy wielu okazjach Program Narodów Zjednoczonych ds. 
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Rozwoju dostrzegł ważne postępy kraju w dążeniu do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju, którym 

to Rząd Boliwariański nadał priorytet. 

Cały region Ameryki Południowej i Karaibów ciągle mierzy się z konsekwencjami kolonializmu, 

grabieży i dominacji imperialistycznej. Boliwariańska Republika Wenezueli nie jest wyjątkiem. Nasz 

kraj jeszcze musi rozprawić się z wielkim długiem społecznym, akumulowanym od czasów 

kolonialnych, który to Rewolucja Boliwariańska zaczęła spłacać.   

W tym sensie, Rząd Boliwariański dostrzega, iż wraz z osiągnięciami nie znikają długi i wyzwania. 

Dlatego Narodowy Plan Praw Człowieka, zaproponowany w niniejszym dokumencie, ma na celu 

przekazanie nowego narzędzia Rewolucji Boliwariańskiej, aby równoważyć, kontynuować i pogłębiać 

osiągnięcia w sferze praw człowieka oraz mierzyć się z wyzwaniami, które ją jeszcze czekają, a także 

przyspieszyć transformację w stronę demokracji socjalistycznej i osiągnięcia największego szczęścia 

społecznego, przyjmując prawa człowieka za  jeden z jego fundamentów. 
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PO CO WENEZUELI NARODOWY PLAN PRAW CZŁOWIEKA? 
Narodowy Plan Praw Człowieka stanowi instrument planistyczny, który pozwala na zdefiniowanie i 

koordynację wielkich decyzji politycznych Rewolucji Boliwariańskiej w materii praw człowieka. W 

praktyce jest to narzędzie planistyczne, które: 

 W sposób skoordynowany i przy udziale wszystkich sektorów społeczeństwa wyposaży 

Państwo w plan działania dla rozwoju, aby podejmować niezbędne działania celem 

zrównoważenia, rozwijania i pogłębiania osiągnięć w zakresie praw człowieka.  

 Pozwoli na wzmocnienie zdolności instytucjonalnej, organizację programów i projektów, 

które zagwarantują integralne, odpowiednie i efektywne zarządzanie państwem, jak i 

skupienie się na prawach człowieka w prowadzeniu polityki publicznej. 

 Ułatwi wykonanie zobowiązań i postanowień międzynarodowych, łącznie z tymi przyjętymi w 

zakresie Powszechnego Okresowego Przeglądu, z których Państwo powinno zdać raport w 

roku 2016. 

 Pozwoli stworzyć platformę dla dialogu ze wszystkimi sektorami społeczeństwa, 

zorietnowaną na wypracowanie porozumień celem zagwarantowania praw człowieka 

zgodnie z zasadami współodpowiedzialności i solidarności. 

 Pozwoli wygenerować przestrzeń do współpracy w zakresie praw człowieka między Rządem 

Boliwariańskim, a organizacjami pozarządowymi, ruchami społecznymi, agencjami Narodów 

Zjednoczonych i innymi kolektywami lub instytucjami związanymi z prawami człowieka. 

W tym sensie, Plan ten będzie narzędziem planistycznym, które pozwoli na podniesienie skuteczności 

i wydajności działań Państwa w celu zagwarantowania, poszanowania i korzystania z praw człowieka. 

Tym samym, pozwoli na postawienie Rewolucji Boliwariańskiej na pozycji ofensywnej w krytycznym 

dyskursie na temat liberalnej i burżuazyjnej wizji praw człowieka. 

Zarówno w Wenezueli, jak i poza jej granicami, w debacie na temat praw człowieka, uprzywilejowana 

jest koncepcja liberalna i konserwatywna. Idąc tym tropem, Państwo powinno powstrzymać się od 

wszelkich działań i pozwolić cieszyć się z „wolności”, którą oferuje rynek. Tym samym, patrząc przez 

pryzmat tej opinii ideologicznej, nie widzi się odpowiedzialności korporacji, międzynarodowych 

koncernów, a nawet jednostek za łamanie praw czlowieka. Co więcej jednak, jeżeli zdać sobie sprawę 

z niepodzielności i współzależności praw człowieka, uwydatnia się pewną ich grupę wzgędem innych, 

wzmacniając ich ochronę i odsuwając te, które gwarantują społeczeństwu godne życie. 

Z krytycznego punktu widzenia, Rewolucja Boliwariańska podejmuje taki dyskurs nt. praw człowieka, 

który pozwoli zwiększyć jej możliwości dokonywania zmian dla dobra sektorów historycznie 

wykluczonych i wyzyskiwanych, który uwidoczni i podda kontroli partykularne interesy, które 

naruszają godność ludzką, i który wzmocni wysiłki naszej ludności. 
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OSIE PLANU 
Aby osiągnąć cel główny, zaplanowanych zostało 5 osi skupiających przedsięwzięcia skierowane na 

wzmacnianie gwarancji praw człowieka w naszym kraju. Każda z nich ma swój własny cel główny i trzy 

linie strategiczne, które zawierają zbiory akcji kluczowych. 

Zbiór akcji kluczowych, który tworzy ten Plan, jest rezultatem wcześniejszej diagnozy i konsultacji 

publicznych Narodowej Rady Praw Człowieka przeprowadzonych w ciągu trzech tygodni w całym 

kraju.   
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Zasady 
Narodowy Plan Praw Człowieka opiera się na poniższych zasadach: 

Uniwersalność 
Narodowy Plan Praw Człowieka przyjmuje, że prawa te są właściwe godności ludzkiej i dlatego 

powinny być respektowane i zagwarantowane bez żadnego rozróżniania. 

Niepodzielność i współzależność 
Ten Plan przyjmuje, że prawa człowieka są przedstawiane jako sieć wzajemnych oddziaływań, które 

łączą się w sposób holistyczny i integralny, żeby podkreślać godność wszystkich osób bez żadnego 

hierarchizowania prowadzącego do sytuacji, w której jedni są ważniejsi od innych. Dlatego ich 

rozpoznanie, ochrona i gwarancje powinny równie ważne w każdym przypadku, mając na uwadze to, 

że konkretyzacja takich praw może nastąpić jedynie poprzez jednoczesną ich realizację. 

Progresywność 
Narodowy Plan Praw Człowieka został sformułowany z myślą o rozwoju praw człowieka jako o 

procesie permanentnym, ciągłym i dynamicznym, naznaczonym przez zdobycze ruchów społecznych 

począwszy od nowych problemów i wyzwań, poprzez rozszerzanie, ulepszanie i egzekwowanie 

legalnych praw i gwarancji. Dlatego nie mogą one być pomyślane jako zwykłe produkty, nieaktywne 

lub zamknięte, które nie dopuszczają możliwości ulepszenia względem wymagań socjo-historycznych 

i starań ludności. 

Ustanowiona i wykonywana powszechna równość 
Ten Plan przyjmuje, że wszystkie osoby mają prawo być równo traktowane, co przekłada się na brak 

akceptacji dla dyskryminacji ze względu na pochodzenie, religię, status społeczny, orientację 

seksualną, tożsamość płciową, język, opinie polityczne, narodowość, wiek, sytuację ekonomiczną, 

niepełnosprawność lub jakąkolwiek sytuację personalną, prawną lub społeczną, która miałaby 

anulować lub pomniejszać rozpoznaniu, wadze lub korzystaniu z praw człowieka.  

Co więcej, uznaje się, że prosta proklamacja formalnej równości wobec prawa nie wystarczy, aby 

praktycznie zagwarantować korzystanie z praw człowieka. W szczególności przez tych najuboższych, 

wykluczonych lub na to narażonych. Z tej perspektywy niezbędne jest stworzenie mechanizmów 

zapewniających wszystkim osobom równe szanse i dostęp do praw człowieka na tych samych 

warunkach.  

Sprawiedliwe i równe traktowanie płci 
Sprawiedliwe i równe traktowanie płci jest zasadą konieczną dla rozwoju Planu i musi być w nim 

obecna, rozumiejąc ją jako warunek niezbędny dla osiągnięcia równości podstawowej kobiet w 

korzystaniu z praw człowieka. 

Międzykulturowość 
Ten Plan nadaje specjalną wagę dialogowi między kulturami na temat koncepcji godności i 

docenienia współistnienia różnorodności kulturowych w społeczeństwie wenezuelskim, które 

powinny współżyć w oparciu o poszanowanie różnych światopoglądów. 

Współodpowiedzialność 
Plan Narodowy zakłada, że poza Państwem, takżę inni aktorzy społeczni są odpowiedzialni za 

poszanowanie praw człowieka. Dlatego jego wkład w praktyce też jest zadaniem, które obowiązkowo 

wymaga aktywnego udziału, współodpowiedzialności i solidarności rodzin i różnych sektorów 
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społeczeństwa, wykraczając poza dochodzenie praw na warunkach przewidzianych w Konstytucji 

Boliwariańskiej Republiki Wenezueli i przez międzynarodowe organy praw człowieka. 

Komplementarność 
Plan Narodowy uzupełnia plany i polityki rozwijane przez Państwo wenezuelskie i ma swój wkład w 

zwiększanie obowiązywania praw czlowieka w kraju, łącznie z Narodowym Planem Rozwoju 

Gospodarczego i Społecznego – Planem Ojczyzny. Na tej zasadzie, że nie stara się łączyć lub zastąpić 

planów i polityk już istniejących, tylko przyczynić się do stworzenia warunków, które pozwolą 

osiągnąć cele tych inicjatyw w materii praw człowieka. 

Współpraca międzyinstytucjonalna 
Plan Narodowy stanowi politykę Państwa, mając na uwadze to, że ekspresyjnie dąży do konkretyzacji 

jednego z jego istotnych celów. Dlatego właśnie wszystkie władze publiczne Państwa wenezuelskiego 

powinny – w swoich różnych obszarach – aktywnie uczestniczyć i wpółpracować na rzecz promocji i 

postępów w przedsięwzięciach przewidzianych w niniejszym planie aby osiągnąć zadowalające 

rezultaty. 

Pierwszeństwo grup bezbronnych 
Implementacja linii strategicznych i akcji kluczowych przewidzianych w Narodowym Planie Praw 

Człowieka powinna nadać priorytet opiece nad grupami lub sektorami historycznie 

dyskryminowanymi lub wyjątkowo bezbronnymi ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, 

kwestie etniczno-rasowe, socjalne, orientację seksualną tożsamość płciową, i inne. 

Realizm 
Narodowy Plan Praw Człowieka powinien być realny i możliwy do wykonania w przewidzianym czasie 

oraz powinien być efektywnie wprowadzony i wykonywany. 

 


