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మానవ హక్కులక (Human Rights) 
అనేవి "మానవులక్క 

సంక్రమంచే హక్కులక మరియు 
స్వేచ్ఛలక.” ఈ భావనను ప్రతిపాద ంచిన 
వారు సాధారణంగా ప్రతి ఒక్ురు వారు 

కేవలం మానవులక అయిన కారణంగానే 
కొన్ని హక్కులక్క అరుు లన్న పవరకునాిరు. 



కాబట్టి  మానవ హక్కులక అనేవి 
ఒక్ సారేతిరక్ మరియు 

సమసమాజ శ ైలికి చ ంద నవి. 
వాసత వ మానవ న ైతిక్త యొక్ు 

భాగంగా మాతరమే అట్ువంట్ట 
హక్కులక ఉంట్ాయి. 



మానవ హక్కుల ఉద్యమం 1970లలో, 
ముఖ్యంగా ప్ూరే మరియు ప్శ్చిమ 

ఐరోపాలోన్న మాజీ సమాజ వాద్ులతో, 
ప్రధానంగా ఐక్యరాజయసమతి మరయిు 

లాట్టన్ అమెరికాల తోడ్ాాట్ుతో 
పరా రంభమె ంద . 



మానవ హక్కుల సారేతిరక్ 
ప్రక్ట్న (UDHR) ను 

ఐక్యరాజయసమతి జనరల్ 
అస్ ంబీ్ల 1948లో 

స్వేక్రించింద , 



ఐక్యరాజయసమతి మానవ హక్కుల 
మండలి , 2005 ప్రప్ంచ్ 

సమావేశంలో ఐక్యరాజయసమతి 
మానవ హక్కుల క్మషన్ ను భరతత 

చేస్వంద్ుక్క సృషి్ంప్బడ్ ంద . 





మోహన్ దాస్ 
క్రంచ్ంద్ గాంధీ 



మోహన్ దాస్ క్రంచ్ంద్ 
గాంధీ భారతీయులంద్రిచే 

ఆద్రింప్బడ్ే ఒక్ గకప్ా 
సాేతంతరయ సమరయోధుడు. 
ప్రజలక ఆయనను జాతిప్త 

గా గౌరవిసాత రు. 



గాంధీ 



సతయము, అహ ంసలక గాంధీ కొలిచిన 
దేవతలక. సహాయ న్నరాక్రణ, 

సతాయగరహము ఆయన ప్ూజాసామాగిర. 
20వ శతాబి్దలోన్న రాజకీయనాయక్కలలో 

అతయధ క్ముగా మానవాళిన్న 
ప్రభావితము చేస్్న రాజకీయ 

నాయక్కన్నగా ఆయనను CABLE NEWS 
NETWORK, USA (CNN) జరిప్న 

సరేేలో ప్రజలక గురితంచారు. 



న లసన్ రోలిహీాహీా 
మండ్ేలా 

Nelson Rolihlahla 
Mandela 



మండ్ేలా 



న లసన్ రోలిహీాహీా మండ్లేా 
(ఆంగీం Nelson Rolihlahla 
Mandela, జననం 18 జూల ై 

1918) ద్క్ష ణాఫ్్రకా మాజీ 
అధయక్షుడు. ఆ దశేాన్నకి ప్ూరిత 

సాా యి ప్రజాసాేమయంలో ఎన్నిక నై 
మొటి్మొద్ట్ట నాయక్కడు. 



అధయక్షుడు కాక్మునుప్ు ఇతను జాతి వివక్ష 
వయతిరేఖ్ ఉద్యమ కారుడు మరియు ఆఫ్్రక్న్ నేషనల్ 

కాంగ రస్ క్క, దాన్నకి సాయుధ విభాగం అయిన 
"ఉంక ంట్ో విస్్జేే"క్క అధయక్షుడు. జాతి వివక్షక్క 

వయతిరేక్ంగా జరిప్న పో రాట్ంలో జరిగిన ఒక్ 
మారణకాండక్క సంబంధ ంచి 27 సంవతసరాల పాట్ు 
"రోబెన్" అనే దీేప్ంలో జ ైలక శ్చక్షననుభవించాడు. 

20వ శతాబిప్ు అతయంత ప్రస్్ద్ుు ల ైన ప్రప్ంచ్ 
నాయక్కలలో ఒక్డు. నలీజాతి సూరతడు అన్న ప్లక 
త లకగు వాయసాలలో ఈయనను గురించి వరిణంచారు. 

జాతి వివక్షతక్క వయతిరేక్ంగా జరిపవ పొ రాట్ాలక్క, వరణ 
సమానతక్క న లసన్ మండ్ేలా సంకేతంగా న్నలిచాడు. 



అనాి ఎలియనార్ 
రూజ్ వ లి్ 

 Anna Eleanor 
Roosevelt  
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Anna Eleanor Roosevelt 
October 11, 1884 – 

November 7, 1962) was 
the First Lady of the 

United States from 1933 
to 1945. 



She supported the 
New Deal policies of 
her husband, distant 

cousin Franklin Delano 
Roosevelt. 



మారిిన్ లూథర్ కింగ్ 
జూన్నయర్  

(Martin Luther King, Jr. )  
(జనవరి 15, 1929 - ఏప్రల్ 

4, 1968) 



మారిిన్ లూథర్ కింగ్ జూన్నయర్  



అమెరికా క్క చ ంద న పాసిర్, 
ఉద్యమకారుడు మరియు ప్రముఖ్ 

ఆఫ్్రక్న్-అమెరిక్న్ పౌరహక్కుల 
ఉద్యమకారుడు. ఇతడ్  ముఖ్య ఉదిేశయం 

అమెరికాలో పౌర హక్కులను 
కాపాడడంలో అభివృద ు  సాధ ంచ్డం, 
మరయిు ఇతడ్ న్న మానవహక్కుల 

ప్రిరక్షణా ప్రతిన్నధ గా నేట్టకినీ గురితంప్ు 
ఉనిద . 



ఇతను బాపి్సి్ మన్నసిర్ క్ూడ్ానూ.[1] 
ఇతను పౌరహక్కుల రక్షణా ఉద్యమం 

దాేరా తన ప్రసాా నం మొద్ల ట్ాి డు. 
ఇతడు 1955 మాంట గకమరత బసుస 
న్నరసనక్క పరా తిన్నధయం వహ ంచాడు, 

మరియు సద్రన్ కిరసి్్యన్ లీడర్ ష్ప్ 
కానఫర న్స 1957లో సాా ప్ంచ్ుట్క్క 

తోడాడ్ాా డు, ఈ సంసాక్క ఇతను మొద్ట్ట 
అధయక్షుడు. 



Aung San Suu Kyi 



Aung San Suu Kyi 
Born 19 June 1945 
a Burmese opposition politician 
and General Secretary of 
the National League for 
Democracy (NLD) in Burma 



Awards 
Rafto Prize 
Nobel Peace Prize 
Jawaharlal Nehru Award 
International Simón Bolívar Prize 
Olof Palme Prize 
Bhagwan Mahavir World Peace 




