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Беручи до уваги, що визнання гідності, притаманної всім членам
людської сім‘ї, та рівних і невід'ємних їх прав є основою свободи,
справедливості та загального миру в усьому світі; і
беручи до уваги, що зневажання й нехтування правами людини
призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що
створення світу, в якому люди матимуть свободу слова і переконань і
будуть вільні від страху та нестатків, проголошено як високе прагнення
людей; і… беручи до уваги, що загальне розуміння цих прав і свобод має
величезне значення…
Генеральна Асамблея
проголошує цю загальну Декларацію прав людини як певний зразок,
відповідати якому мають прагнути всі народи і всі держави, з тим, щоб
кожна людина і кожна структура суспільства, постійно враховуючи
положення цієї Декларації, прагнули шляхом проведення просвітницької
та освітянської діяльності сприяти поважанню цих прав і свобод, а також
забезпечити, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів,
їх загальне й ефективне визнання та дотримання…
Стаття 1
Усі люди народжуються вільними й рівними за своєю гідністю та

