
Scrisoare catre toti romanii - Eduard Jak Neumann

Fie ca aveti de gand sa votati in acest an, si mai ales daca nu aveti de gand, aceasta 
scrisoare este pentru voi. Asa cum arata acum, politica promoveaza pe cei care dovedesc 
coruptibilitate si inconsistenta. Cum putem ajunge sa participam la deciziile care ne 
influenteaza fara sa alegem intre doua rele, unul mai mare decat celalalt, la intervale de 
4-5 ani? 

Daca suntem capabili sa tastam pe butoanele telefonului un cod pentru contorul de 
electricitate sau sa transmitem unui robot optiunile noastre despre produse comerciale, de 
ce nu putem folosi aceasta unealta pentru participare politica? 

Orice stat se formeaza si este legitimat prin forta razboiului. Insa de la sfarsitul celui de-al 
doilea razboi mondial, omenirea a primit o unealta de "lupta" sau rezistenta in fata 
razboiului: Declaratia Universala a Drepturilor Omului, document constitutiv al Organizatiei 
Natiunilor Unite. 

Dupa mai bine de 65 de ani de la proclamare, societatea statelor continua totusi folosirea 
conflictului armat in relatiile internationale. 

Acest lucru poate si trebuie sa inceteze. 

Vocatia internationala a romanilor este indiscutabila. Romania este unul din cei mai mari 
exportatori al celui mai de pret bun: omul educat. 

Educatia romanilor este esentialmente internationala. Romania este gata sa faca, prima, 
cel mai curajos pas din istorie: Adoptarea Declaratiei Universale a Drepturilor Omului ca si 
Constitutie si asocierea tuturor natiunilor pentru centralizarea armelor, rationalizarea 
resurselor planetare si a productiei industriale. 

Acesta este pilonul de baza al participarii mele la campania prezidentiala: Curajul natiunii 
romane de a elimina razboiul din posibilitatile de reactie la nivel national si international. 

In ceea ce priveste actiunea imediata, ca presedinte ales al Romaniei voi face 
urmatoarele: 

1. Primul Ministru va fi desemnat prin dezbatere nationala transparenta, urmarind un set 
precis de obiective; 

2. Ministerul Economiei va sustine armonizarea internationala a utilizarii resurselor; 
Capitalul si piata sunt deja internationalizate si ele vor sustine interesele societatilor in fata 
statelor, aflate momentan in relatii anarhice; 

3. Ministerul de Externe va lua o pozitie echilibrata fata de conflictele existente, in special 
cele din Ucraina si Israel; 

4. Ministerul de Interne va primi capacitatea tehnologica de a recunoaste identitatea 
cetateanului si cu ajutorul telefonului mobil pentru eliberarea de constrangerile birocratice 
si pentru implementarea democratiei participative; 



5. Ministerul Justitiei va avea misiunea de a detalia implementarea nationala a Declaratiei 
Universale a Drepturilor Omului si rolul Parlamentului in procesul legislativ; 

6. Ministerul Muncii va implementa sistemul de 13 salarii, din patru in patru saptamani, 
precum si eradicarea saraciei prin munca pentru comunitate timp de 4 ore pe 
saptamana, 19 zile din 28; 

7. Ministerul Mediului va interzice extractia prin fracturare a gazelor de sist, a modificarilor 
genetice, a utilizarii neregularizate a pesticidelor, a extractiei aurului prin cianuri si a 
oricaror alte practici distructive si bioetic invalide; 

8. Ministerul Educatiei va fi largit prin comunitati educationale pentru toate varstele pe 
modelul kibbutz-urilor, care au precedent in Romania in miscari precum "Salvati Rosia 
Montana"; 

9. Ministerul Cercetarii va fi focalizat pe identificarea resurselor energetice alternative; 

10. Ministerul Apararii Nationale va lucra impreuna cu Biserica in dezvoltare comunitara si 
asistenta sociala; 

11. Ministerul Sanatatii va fi eliberat de influenta intereselor marilor companii farmaceutice 
si va studia si include terapiile naturiste traditionale; 

12. Ministerul Culturii va include toate formele artei in dezvoltarea personala si comunitara; 

13. Ministerul pentru Dialog Social va armoniza participarea cetateneasca la dezbaterea 
politica in conjunctie cu Ministerul pentru Societatea Informationala; 

Politica nu este rea si corupta. Politica este instrumentul pe care il avem la indemana 
pentru o viata armonioasa. 

Statul este forul care hotaraste distributia resurselor financiare in societate. Insa el insusi 
este dominat de interesele financiare. Traim in prezent sub dictatura banului, care duce 
spre pierzanie si razboi global. Nu mai putem continua asa. 

Sustineti candidatura mea independenta la Presedintia Romaniei! 

Suntem pregatiti sa facem din Romania un exemplu-forta al planetei unite. 



Prin inscrierea mea in campania prezidentiala din 2014 doresc sa ofer publicului solutii 
inca neexistente in programul vreunui alt partid sau candidat independent.

Societatea romaneasca a constientizat in ultimii ani urmatoarele doua nevoi: a) innoirea 
clasei politice si b) revizuirea Constitutiei.

a) Implementarea democratiei directe; Democratia directa este sistemul originar al 
democratiei ateniene antice, care sta la baza tuturor celor din prezent si care asigura 
participarea unui numar cat mai mare de cetateni la procesul politic. In prezent, Elvetia si 
Islanda folosesc acest sistem. Faptul ca politica este realizata doar de politicieni, care 
ajung sa fie controlati si influentati in deciziile lor, este regretabil prin faptul ca ceea ce ei 
sustin ajunge sa nu mai reprezinte vointa poporului datorita coruptibilitatii induse prin 
subordonarea in fata marilor interese financiare.

Iata insa cum societatea a absorbit unelte tehnologice noi de interactiune si comunicare 
precum televiziunea, computerul si telefonul mobil. Ele pot si trebuie sa fie folosite in 
implementarea democratiei directe. Societatea a evoluat si legile trebuie sa evolueze 
odata cu ea.

Televiziunea deja are un rol esential in derularea procesului politic insa este folosita in mod 
eronat prin extinderea metodelor reclamelor comerciale asupra comunicarii politice. La 
televizor, adevarul este dependent de cine il rosteste, acelasi eveniment este un blestem 
pe un post si o binecuvantare pe altul. Discutiile sunt terenuri de batalie intre puncte de 
vedere inflexibile si partiale si echilibrul este periclitat de intoleranta si ignoranta. O 
reforma in acest domeniu, care sa formuleze remedii in fata manipularii, este esentiala.

Telefonul mobil este mult mai accesibil publicului larg fata de computer prin pretul scazut si 
prin usurinta de utilizare. Prin telefonia mobila exista deja posibilitatea de a face plati 
bancare, de a transmite coduri de contor si de a face alegeri comerciale. Optiunile politice 
pot fi si ele cu usurinta transmise. Sistemul de identificare poate cere date personale si 
parole pentru excluderea fraudelor de identitate. Printarea si numararea voturilor sunt 
costisitoare si greoaie. Tehnologia moderna este sigura cand este vorba de finante si 
poate ramane la fel de sigura cand este vorba de vot.

b) Adoptarea Declaratiei Universale a Drepturilor Omului (DUDO) ca si Constitutia 
Romaniei; Desi este ratificata de toate statele si se afla la baza existentei celei mai 
importante institutii internationale (Organizatia Natiunilor Unite), DUDO nu are intaietate in 
fata legilor nationale nici macar in cazul tarilor dezvoltate, iar ONU are o influenta 
internationala extrem de limitata.

DUDO a aparut la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial cu scopul decarat de a face 
razboiul sa dispara. Inca nu a reusit. Conflicte sangeroase sunt incepute si continuate 
astazi pentru redesenarea granitelor si folosirea excesiva si abuziva a resurselor 
planetare. In continuare sistemul de state foloseste conflictul armat ca principal argument 
al expansiunii intereselor nationale.

Forta acestei optiuni a poporului roman va consacra DUDO in rolul sau de drept, acela de 
Constitutie a Umanitatii. Prin forta exemplului, va invita comunitatea internationala sa faca 
acelasi lucru si sa puna bazele unei noi organizatii a natiunilor, capabila sa realizeze 
gestionarea celei mai importante resurse planetare, omul educat, si a sanatatii si 
frumusetii mediului sau.



Pseudostiinta este un sistem de erori prezentat sub forma unei teorii stiintifice. Sistemul 
politic curent este un pseudosistem deoarece majoritatea covarsitoare a participantilor 
activi considera ca sistemul este prost si trebuie subminat. Institutii majore precum 
presedintia, guvernul si parlamentul se submineaza unele pe altele. Rezultatul acestei 
situatii este adancirea inegalitatilor: nu toata lumea are acelasi acces la castig prin 
subminare, lucrul decis in urma alegerilor. Toti acestia sunt in egala masura interesati de 
prelungirea starii de fapt, la care lucreaza in mod constient.

Toate acestea sunt, in fapt, imposibil de aparat. Implementarea aberatiei nu poate duce 
decat la sucombare. Am incredere in sistem si de aceea fac ceea ce fac. Nu doresc sa fac 
parte la distrugere, ci dimpotriva. Jos pseudosistemul! Sistemul suntem noi. Suntem toti, 
unul. Votati Aladdin! 

Semnul meu electoral "Aladdin" inseamna "Suntem toti, unul". R intors este in acelasi timp 
A si este simbolul soarelui. 

Sloganul este "Am planeta mea, sunt prizonier", pe muzica unui cantec din copilarie.



Eduard Jak Neumann, fondatorul trupei Blazzaj, vrea sa candideze la presedintia 
Romaniei. Nascut la Tulcea, acum 40 de ani, Eduard Jak a studiat Stiintele Politice, are 
un master in cultura si muzica pop. S-a mutat la Timisoara pe cand avea 19 ani. Acolo a 
fondat trupa Blazzaj. Se pricepe sa cante la saxofon, clarinet si pian, sustinand 
numeroase concerte de-a lungul anilor. In 2001 a plecat in Marea Britanie: "Acolo am facut 
ce fac si aici (n.r. muzica). M-am intors pentru ca m-am simtit departe de casa".

1. De ce candidezi? Este felul in care imi fac datoria fata de comunitate. Mesajul pe care 
il am nu l-am mai detectat in vreun alt discurs politic. Sper ca cei care il citesc sa il 
considere, ca si mine, binevenit si sa il sustina.

2. Sistemul politic este relativ inchis. Trebuie sa indeplinesti niste conditii destul de 
complicate pentru a putea intra in competitie. Le stii, le indeplinesti? Romania 
doreste in mare majoritate innoirea clasei politice. Am avut ocazia sa cunosc comunicarea 
din interiorul unui partid (nu o sa il numesc) fara sa ii fiu membru, si nu am dorit sa ma 
alatur pentru ca apreciez cuvintele putine si cu sens si nu opusul.

Ceea ce pare complicat in participarea politica este inaintarea in ierarhia unui partid, care 
tine mai putin de ideile politice si mai mult de setea de putere, conexiunile personale si de 
animozitatea fata de celelalte partide. In ce priveste intrarea in competitia pentru 
presedintie, exista legea electorala cu ceea ce specifica ea, mai putin taxa anuntata in 
presa de ordinul a sute de mii de dolari, de care nu stiu inca precis.

Sunt trecute acolo clauzele, le-am citit si le indeplinesc. Ce e sigur este ca am nevoie de 
doua sute de mii de semnaturi. Ce e mai putin sigur este ca am nevoie de mai multa 
hotarare.

3. In ce masura anuntul tau e unul ironic? Nu e de gluma si nu e un artificiu sa imi fac 
cunoscuta arta. De la inceputul lunii mai am inceput sa scriu pe blog atitudinile mele 
politice. Nu a fost usor sa iau aceasta hotarare, si nici familiei sau prietenilor mei.

4. In 2014 se implinesc 24 de ani de cand, teoretic, orice om poate candida la 
presedintie. De ce tocmai acum? Este un semn de sanatate a societatii ca fiecare 
persoana sa fie constienta ca poate sa ajunga acolo. Ca societate, romanii au iesit din 
convalescenta tranzitiei, care nu a fost deloc usoara, si dupa o convalescenta de mai 
multe zeci de ani simt o pofta de viata formidabila.

Campania prezidentiala este semnul cel mai puternic si mai sigur al meritocratiei. Imi 
doresc foarte mult sa intru in campanie, sa intalnesc multa lume si sa dezbatem ce e de 
dezbatut.

5. Ai scris singur platform politica? Cine e langa tine? Am scris singur. Katia, prietena 
mea, imi mai verifica greselile de ortografie insa e inca reticenta, spune ca i se pare foarte 
greu ceea ce scriu eu acolo. Ne-am si certat pe subiectul asta, insa a trecut.

M-a inspirat mult fratele meu mai mare cu 4 ani, Dan, care e fizician si care traieste foarte 
departe si cu care vorbesc prin internet. Am multi prieteni care ma inspira, insa la 
redactare nu a mai participat nimeni.

6. Ti-ai ales ca semn electoral mesajul “We are one.” Suntem? Eu, de exemplu, nu 
ma identific cu vecinii de deasupra. Suntem toti unul... E o idee foarte adevarata si 
foarte puternica. Vecinii de deasupra ta sunt la fel construiti ca si tine si fac parte din 
aceeasi structura mentala. Fie ca vrei sa crezi sau nu, noi evoluam impreuna.



Materialismul educatiei de multe ori ingradeste increderea omului in propriile capacitati. 
Multi "profesori" provoaca elevul prin a-i repeta: "nu esti in stare s-o faci" pana la executia 
din furie. Nu este o executie sincera si interiorizata. Nu toate sentimentele sunt bine de 
cultivat sau intretinut.

In dezbaterile politice la care asistam de regula este predominant sentimentul maniei, 
neputintei si absurdului. Facem alegeri necontenit in viata, insa ele se afla mereu sub 
imperiul sentimentelor. Politica tine mult mai mult de sentimente decat de ratiune.

Omul voteaza, de regula, pentru ca uraste pe cineva pe care il doreste indepartat din 
comunitate, voteaza impotriva cuiva. Eu sunt impotriva acestui lucru. Este mult mai 
importanta increderea si linistea interioara. "Foarte adevarat" suna destul de plauzibil in 
limba romana, desi un lucru este in acelasi timp sau adevarat, sau fals, fara grade de 
comparatie.

Faptul ca toti suntem unul este pur si simplu adevarat in cel mai spiritual mod si mai putin 
adevarat in aceea ca suntem barbati sau femei, tineri sau batrani, bogati sau saraci, 
educati sau needucati, samd. Lucrurile care ne aseamana sunt mult mai mari si mai 
importante decat cele care ne diferentiaza.

7. O sa canti in campanie? Nu am sa ma abtin sa cant, dar nici nu voi folosi neaparat 
muzica. Nu am un staff de campanie care sa imi spuna cum sa ma imbrac si cum sa ma 
port. Sper sa gasesc parteneri de drum care sa nu fie neaparat muzicieni, ci sa inteleaga 
atitudinea mea si sa fie capabili sa o duca mai departe. Cand va fi vorba de strans 
semnaturi, e posibil totusi sa fiu nevoit sa o fac.

8. Ai mers de la est (Tulcea) la vest (Timisoara) si acum te-ai stabilit la mijloc 
(Bucuresti). Ba mai mult, vrei sa conduci intreaga tara de aici. Ce faci daca nu 
reusesti?Am de livrat un mesaj si voi incerca sa il fac cat mai clar posibil. Daca o sa 
inspire lumea sa ma sustina, asta ramane de vazut. Conducerea tarii nu o face un singur 
om, ci sper ca ideile pe care le am sa fie intelese si imbratisate si ca vom face echipa 
multi. Imi doresc ca participarea politica sa se largeasca in afara partidelor. Daca cineva 
doreste sa faca parte dintr-un partid, este bine ca acest lucru sa fie in virtutea unor moduri 
de a gandi si de a face si nu doar din partizanat. Oferta partidelor este oricum prea saraca 
pentru cat este de diversa lumea.

9. Sunt ascultatoare de Blazzaj. As minti daca as spune ca nu ma intereseaza soarta 
trupei. E vreo sansa sa mai canti cu ei? Ultima oara cand am incercat, in 2009, nu au 
fost deloc usor de convins ci au preferat sa continue pe drumul lor, cu un set nou de piese 
si de mesaje in care nu au tinut deloc sa ma integreze. Nu mai era chimia de altadata. I-
am revazut in primavara asta in concert in Bucuresti si soarta trupei arata chiar foarte bine.

Din ce stiu, conducatorul actual al grupului este implicat in PNR si e posibil sa fie nevoie 
sa ceara permisiunea de la partid. Dar daca atmosfera din sala de repetitie va fi din nou 
propice, atunci nu vom sta deoparte.

10. Daca ar fi sa alegi un imn de campanie care nu face parte dintre piesele 
compuse de tine, care ar fi? L-am ales; Autorii sunt Eugen Mirea şi Ion Vasilescu; E 
prima strofa a unui cantec din copilarie pe care il stie multa lume. Textul e putin schimbat. 
"Am planeta mea, sunt prizonier, si ma mandresc cu ea, sunt prizonier, flutura in vant, 
zalog si legamant, intaiul meu cuvant de prizonier..."



DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI
(adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 10 de septembrie 1948)

Preambul

Considerind ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor 
lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii in lume,

Considerind ca ignorarea si dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta 
constiinta omenirii si ca faurirea unei lumi in care fiintele umane se vor bucura de libertatea 
cuvintului si a convingerilor si vor fi eliberate de teama si mizerie a fost proclamata drept cea mai 
inalta aspiratie a oamenilor,

Considerind ca este esential ca drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul 
sa nu fie silit sa recurga, ca solutie extrema, la revolta impotriva tiraniei si asupririi,

Considerind ca este esential a se incuraja dezvoltarea relatiilor prietenesti intre natiuni,

Considerind ca in Carta popoarele Organizatiei Natiunilor Unite au proclamat din nou credinta lor 
in drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si in valoarea persoanei umane, drepturi egale 
pentru barbati si femei si ca au hotarit sa favorizeze progresul social si imbunatatirea conditiilor de 
viata in cadrul unei libertati mai mari, 

Considerind ca statele membre s-au angajat sa promoveze in colaborare cu Organizatia Natiunilor 
Unite respectul universal si efectiv fata de drepturile omului si libertatile fundamentale, precum si 
respectarea lor universala si efectiva,

Considerind ca o conceptie comuna despre aceste drepturi si libertati este de cea mai mare 
importanta pentru realizarea deplina a acestui angajament, 

ADUNEAREA GENERALA proclama

prezenta DECLARATIE UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI, ca ideal comun spre 
care trebuie sa tinda toate popoarele si toate natiunile, pentru ca toate persoanele si toate organele 
societatii sa se straduiasca, avind aceasta Declaratie permanent in minte, ca prin invatatura si 
educatie sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa asigure prin masuri progresive, 
de ordin national si international, recunoasterea si aplicarea lor universala si efectiva, atit in sinul 
popoarelor statelor membre, cit si al celor din teritoriile aflate sub jurisdictia lor.

Articolul 1 
Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele inzestrate cu ratiune si 
constiinta si trebuie sa se comporte unii fata de altele in spiritul fraternitatii.

Articolul 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta Declaratie fara 
nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica 
sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari. 
In afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupa statutul politic, juridic sau international al 
tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sint independente, sub 
tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitari a suveranitate.



Articolul 3
Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale.

Articolul 4
Nimeni nu va fi tinut in sclavie, nici in servitute; sclavajul si comertul cu sclavi sint interzise sub 
toate formele lor.

Articolul 5
Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Articolul 6
Fiecare om are dreptul sa i se recunoasca pretutindeni personalitatea juridica.

Articolul 7
Toti oamenii sint egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. 
Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta 
Declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.

Articolul 8
Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente 
impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sint recunoscute prin constitutie sau 
lege.

Articolul 9
Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar.

Articolul 10
Orice persoana are dreptul in deplina egalitate de a fi audiata in mod echitabil si public de catre un 
tribunal independent si impartial care va hotari fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra 
temeiniciei oricarei acuzari in materie penala indreptata impotriva sa.

Articolul 11
Orice persoana acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sa fie presupusa 
nevinovata pina cind vinovatia sa va fi stabilita in mod legal in cursul unui proces public in care i-
au fost asigurate toate garantiile necesare apararii sale. Nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni 
sau omisiuni care nui constituiau, in momentul cind au fost comise, un act cu caracter penal 
conform dreptului international sau national. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsa mai grea 
decit aceea care era aplicabila in momentul cind a fost savirsit actul cu caracter penal.

Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau 
in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la 
protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Articolul 13
Orice persoana are dreptul de a circula in mod liber si de a-si alege resedinta in interiorul granitelor 
unui stat. Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, si de reveni in tara sa.

Articolul 14
In caz de persecutie, orice persoana are dreptul de a cauta azil si de a beneficia de azil in alte tari. 
Acest drept nu poate fi invocat in caz de urmarire ce rezulta in mod real dintr-o crima de drept 
comun sau din actiuni contrare scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.



Articolul 15
Orice persoana are dreptul la o cetatenie. 
Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de cetatenia sa sau de dreptul de a-si schimba cetatenia.

Articolul 16 
Cu incepere de la implinirea virstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie in ce priveste 
rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. Ei au drepturi 
egale la contractarea casatoriei, in decursul casatoriei si la desfacerea ei. 
Casatoria nu poate fi incheiata decit cu consimtamintul liber si deplin al viiitorilor soti. 
Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea 
societatii si a statului.

Articolul 17
Orice persoana are dreptul la proprietate, atit singura, cit si in asociatie cu altii. 
Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea sa.

Articolul 18
Orice om are dreptul la libertatea gindirii, de constiinta si religie; acest drept include libertatea de a-
si schimba religia sau convingerea, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea, 
singur sau impreuna cu altii, atit in mod public, cit si privat, prin invatatura, practici religioase, cult 
si indeplinirea riturilor.

Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea 
opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii 
si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.

Articolul 20
Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica. 
Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie.

Articolul 21
Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie 
prin reprezentanti liber alesi. 
Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa. 
Vointa poporului trebuie sa constituie baza puterii de stat; aceasta vointa trebuie sa fie exprimata 
prin alegeri nefalsificate, care sa aiba loc in mod periodic prin sufragiu universal, egal si exprimat 
prin vot secret sau urmind o procedura echivalenta care sa asigure libertatea votului. 

Articolul 22
Orice persoana, in calitatea sa de membru al societatii, are dreptul la securitatea sociala; ea este 
indreptatita ca prin efortul national si colaborarea internationala, tinindu-se seama de organizarea si 
resursele fiecarei tari, sa obtina realizarea drepturilor economice, sociale si culturale indispensabile 
pentru demnitatea sa si libera dezvoltare a personalitatii sale.

Articolul 23
Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la conditii echitabile si 
satisfacatoare de munca, precum si la ocrotirea impotriva somajului. 
Toti oamenii, fara nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala. 
Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila si satisfacatoare care sa-i asigure atit 
lui, cit si familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umana si completata, la nevoie, prin alte 
mijloace de protectie sociala. 



Orice persoana are dreptul de a intemeia sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea 
intereselelor sale .

Articolul 24
Orice persoana are dreptul la odihna si recreatie, inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de munca si 
la concedii periodice platite.

Articolul 25
Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sanatatea si bunastarea lui si familiei sale, 
cuprinzind hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciile sociale 
necesare; el are dreptul la asigurare in caz de somaj, boala, invaliditate, vaduvie, batrinete sau in 
celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, in urma unor imprejurari independente de 
vointa sa. 
Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toti copiii, fie ca sint nascuti in cadrul 
casatorii sau in afara acesteia, se bucura aceeasi protectie sociala.

Articolul 26
Orice persoana are dreptul la invatatura. Invatamintul trebuie sa fie gratuit, cel putin in ceea ce 
priveste invatamintul elementar si general. Invatamintul elementar trebuie sa fie obligatoriu. 
Invatamintul tehnic si profesional trebuie sa fie la indemina tuturor, iar invatamintul superior trebuie 
sa fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe baza de merit. 
Invatamintul trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si intarirea 
respectului fata de drepturile omului si libertatile fundamentale. El trebuie sa promoveze 
intelegerea, toleranta, prietenia intre toate popoarele si toate grupurile rasiale sau religioase, precum 
si dezvoltarea activitatii Organizatiei Natiunilor Unite pentru mentirenea pacii. 
Parintii au dreptul de prioritate in alegerea felului de invatamint pentru copiii lor minori.

Articolul 27
Orice persoana are dreptul de a lua parte in mod liber la viata culturala a colectivitatii, de a se 
bucura de arte si de a participa la progresul stiintific si la binefacerile lui. 
Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale si materiale care decurg din orice lucrare 
stiintifica, literara sau artistica al carei autor este.

Articolul 28
Orice persoana are dreptul la o orinduire sociala si internationala in care drepturile si libertatile 
expuse in prezenta Declaratie pot fi pe deplin infaptuite.

Articolul 29
Orice persoana are indatoriri fata de colectivitate, deoarece numai in cadrul acesteia este posibila 
dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale. 
In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor 
stabilite prin lege, exclusiv in scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si 
libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii 
generale intr-o societate democratica. 
Aceste drepturi si libertati nu vor putea fi in nici un caz exercitate contrar scopurilor si principiilor 
Organizatiei Natiunilor Unite.

Articolul 30
Nici o dispozitie a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicind pentru vreun stat, 
grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savirsi vreun act indreptat spre 
desfiintarea unor drepturi sau libertati enuntate in prezenta Declaratie


