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Emne: Ligebehandling? - Menneskerettigheder 

 
 
Vi har lavet tre særskilte dele for at undersøge emnet menneskerettigheder. Hver del behandler et 
særligt aspekt af emnet og kommer med forskellige former for viden og udfordringer. 
 
Del 1: Mine rettigheder  
Del 2: Dine rettigheder 
Del 3: Rettighedstiltag  
 
Hvert afsnit består af: 
 

 Lærerens vejledningsnoter  

 Aktiviteter 

 Visuelle og tekstmæssige hjælpemidler 

 Foreslåede onlinehjælpemidler  
 
Aktiviteterne kan omfatte diskussioner, der styres af læreren, gruppearbejde, selvstyret læring og 
brug af primære og sekundære historiske kildematerialer. Det er op til læreren at beslutte, hvilken 
klasseundervisning eller hvilke gruppeaktiviteter der skal gennemføres.  
 
 
Oversigt over emne  
 
"Hvor begynder universelle menneskerettigheder, når alt kommer til alt? På små steder, tæt på 
hjemmet — så tæt på og dog så små, at de ikke kan ses på noget kort i verden. Alligevel er de den 
enkelte persons verden, det kvarter, han bor i, den skole eller den uddannelse, han går på, fabrikken, 
gården eller det kontor, hvor han arbejder. Disse er de steder, hvor den enkelte mand, kvinde og 
barn søger lige ret, lige muligheder, lige muligheder uden forskelsbehandling. Hvis ikke disse 
rettigheder har betydning på disse steder, har de ringe betydning overalt. Hvis de berørte borgere 
ikke agerer for at opretholde dem tæt på det hjemlige, kommer vi til at lede forgæves for fremskridt 
i resten af verden."  
 
Eleanor Roosevelt, "I vores hænder" (tale fra 1958 på tiårsdagen for vedtagelsen af 
verdenserklæringen om menneskerettigheder) 
 
Hvad er rettigheder? Rettigheder er friheder til personer baseret på et juridisk system, en social pagt 
eller en etisk teori. Rettigheder betragtes ofte i forhold til særlige sociale grupper 
(minoritetsgrupper) eller i forhold til mennesker. Denne anden kategori af universelle rettigheder 
hedder menneskerettigheder. Menneskerettigheder er grundlæggende frihedsrettigheder, der er 
baseret på princippet om respekten for individet og den hypotese, at alle mennesker skal behandles 
lige og værdigt. Selv om menneskerettigheder ikke respekteres eller overholdes i mange dele af 
verden, har alle mennesker overalt i verden ret til disse rettigheder. Udvikling af et indgående 
kendskab til menneskerettigheder er en vigtig del af vores kollektive status som medlem af det 
globale menneskelige fællesskab. At fokusere på udviklingen af menneskerettigheder er også vigtigt, 
så vi kan få et overblik over den virkning, som rettigheder (eller manglende rettigheder) har haft for 
samfundet. Mennesker har gennem historien været frataget deres rettigheder og har ofte været 
nødt til at ty til enten fredelige eller voldelige midler for at genvinde dem. Disse kampe fortsætter 
den dag i dag i mange dele af verden. 
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Vi har brug for en forståelse af, hvad menneskerettigheder er for at forstå, hvordan 
menneskerettighederne påvirker os i vores dagligdag og at anerkende vores ansvar ved at 
anerkende behovet for at finde en balance mellem disse rettigheder og andres rettigheder. Hvad er 
menneskerettigheder? Hvor kom de fra? Hvordan har de påvirket menneskeheden? Hvordan 
påvirker de mig? 
 
 
Definitioner 
 
Menneskerettigheder  
Menneskerettigheder er grundlæggende rettigheder og friheder, som alle personer har ret til uanset 
nationalitet, køn, national eller etnisk oprindelse, race, religion, seksuel orientering, sprog eller 
anden status. 
Menneskerettigheder omfatter borgerlige og politiske rettigheder, såsom retten til liv, frihed og 
ytringsfrihed, samt sociale, kulturelle og økonomiske rettigheder, herunder retten til at deltage i 
kulturlivet, retten til fødevarer og retten til at arbejde og få en uddannelse. Menneskerettigheder 
beskyttes og håndhæves af nationale og internationale love og traktater. Verdenserklæringen om 
menneskerettigheder er grundlaget for det internationale system til beskyttelse af 
menneskerettigheder. Den blev vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 10. 
december 1948. Denne dag fejres hvert år som den internationale menneskerettighedsdag. De 30 
artikler i FN’s verdenserklæring om menneskerettighederne opstiller de borgerlige, politiske, 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder for alle mennesker. Det er en vision for menneskelig 
værdighed, der overskrider politiske grænser og myndigheder, og som forpligter regeringerne til at 
overholde de enkelte personers grundlæggende rettigheder.  
(Som defineret af Amnesty International, 2015) 
 
 
Etik  
Moralske principper, der regulerer en persons adfærd eller udførelsen af en aktivitet.  
Den videns, der omhandler moralske principper. 
(Som defineret af Oxford Dictionary) 
 
 
Mindretalsrettigheder 
Tiltag fra ikke-dominerende grupper for at bevare deres kulturelle, religiøse eller etniske forskelle, 
som opstod med oprettelsen af nationalstater i det 18. og 19. århundrede. Anerkendelse og 
beskyttelse af mindretals rettigheder i henhold til folkeretten begyndte med Folkeforbundet 
gennem vedtagelse af adskillige "mindretalstraktater". Efter at De Forenede Nationer blev oprettet i 
1945 for at erstatte Folkeforbundet, udviklede FN også en række normer, procedurer og 
mekanismer, der beskæftiger sig med mindretal. 
(Som defineret af FN’s højkommissær for menneskerettigheder, 2010) 
 
 

http://www.amnestyusa.org/research/human-rights-basics
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ethics
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf


 

3 

 

 
Privilegium  
En bestemt og særlig hjælp eller fordel, der går ud over de fælles fordele, som andre borgere har, og 
som en person, virksomhed eller klasse nyder godt af. En usædvanlig eller ekstraordinær beføjelse 
eller fritagelse. En rettighed, beføjelse eller immunitet, der besiddes af en person eller gruppe, mod 
at være omfattet af eller som står uden for retsforfølgelse. Privilegium er en undtagelse fra visse 
byrder eller deltagelse, som visse personer gives ud fra en forudsætning om, at de stillinger eller de 
embeder, de bestrider, er af en sådan beskaffenhed, at de kræver alt deres tid og pleje, og at det 
derfor uden denne eftergivenhed ville være praktisk umuligt at fuldbyrde sådanne embeder på en 
tilfredsstillende måde for almenvellet.  
(Som defineret af Oxford Dictionary) 

http://thelawdictionary.org/privilege/

