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Menneskerettighedernes historie

Kyros' cylinder (539 f.Kr.)

I 539 f.Kr. erobrede Kyros den Store, den første konge af Persien (nutidens Iran), den gamle by
Babylon (beliggende i nutidens Irak). Kyros's bestemmelser, som blev nedskrevet på en cylinder, der
har overlevet til i dag, er yderst vigtige for menneskeheden og er anerkendt som verdens første
charter om menneskerettigheder. Kyros satte slaver fri og erklærede, at alle mennesker har ret til at
vælge deres egen religion og indførte b.la. racelighed.

Magna Carta (1215)

Efter at kong Johan af England havde krænket en række af de gamle love og sædvaner, som havde
reguleret England, var der nogle af dem, som han regerede over, der tvang ham til at underskrive
Magna Carta, et dokument, som tvang ham til at respektere visse rettigheder. Blandt disse var
kirkens ret til at være fri for statslig indgriben, alle frie borgeres ret til at eje og arve ejendom og til at
beskytte mod urimelige afgifter. Magna Carta indførte enkers ret til at vælge ikke at indgå et nyt
ægteskab, og det nedfældede principper om retfærdig rettergang og lighed for loven. Den indeholdt
også bestemmelser om forbud mod bestikkelse og misbrug af offentligt embede.

Petition of Right (1628)

Petition of Right (Petition om rettigheder) blev udarbejdet i 1628 af det engelske parlament og sendt
til kong Karl 1. af England som en borgerrettighedserklæring.  Parlamentet havde afslået at
finansiere kongens upopulære udenrigspolitik, hvilket forårsagede, at kongens regering måtte
inddrive tvangslån, og at tropperne blev indlogeret i folks hjem som en besparelsesforanstaltning.
Vilkårlige anholdelser og fængslinger for at modsætte sig disse politikker havde skabt en voldsom
fjendtlighed over for kongen. Petition of Right, der var påbegyndt af Sir Edward Coke, fastslog fire
principper: (1) Ingen skat kan opkræves uden samtykke fra Parlamentet, (2) ingen undersåt kan
fængsles uden påvist årsag, (3) ingen soldater kan indkvarteres hos borgerne, og (4) militær
undtagelsestilstand må ikke bruges i fredstid.

De Forenede Staters uafhængighedserklæring (1776)

Uafhængighedserklæringen, der er godkendt af den amerikanske Kongres i 1776, var i realiteten en
formel begrundelse for uafhængighed fra Storbritannien. Erklæringen understregede to temaer:
individuelle rettigheder og retten til revolution. Disse idéer blev udbredt blandt amerikanere og
vandt også udbredelse på internationalt plan, idet de navnlig påvirkede den franske revolution.
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Bill of Rights (1791)

Amerikas Forenede Staters forfatning blev skrevet i 1787. De første ti ændringer til forfatningen —
Bill of Rights — trådte i kraft den 15. december 1791 og begrænsede De Forenede Staters føderale
regerings beføjelser og beskyttede rettighederne for alle borgere, bosiddende og besøgende på
amerikansk territorium. Bill of Rights beskytter ytringsfriheden, religionsfriheden, retten til at
opbevare og bære våben, forsamlingsfriheden og retten til at fremsætte petitioner. Den forbyder
også urimelig ransagning og beslaglæggelse, grusom og usædvanlig straf og tvungen
selvinkriminering.  Blandt Bill of Rights' retsbeskyttelser forbyder den forbundsregeringen at tage
noget menneskes liv, frihed eller ejendom uden en retfærdig procedure. I straffesager kræver den
tiltalerejsning af en grand jury for alle sager, der kan straffes med dødsstraf, eller for grov
kriminalitet, garanterer en hurtig offentlig rettergang med en uafhængig jury i det område, hvor
forbrydelsen blev begået, og forbyder dobbelt strafforfølgning.

Menneske- og Borgerrettighedserklæring (1789)

Menneske- og Borgerrettighedserklæringen havde til formål at fjerne det traditionelle arvelige
monarki og erstatte det med nye institutioner, baseret på principperne for oplysningstiden, en
filosofisk bevægelse i det 18. århundrede. Det franske folk havde afskaffet monarkiet i 1789 og
banet vejen for etableringen af den første franske Republik, der snart blev efterfulgt af Menneske-
og Borgerrettighedserklæringen. Erklæringen fastsætter, at alle borgere sikres ret til "frihed,
ejendomsret, sikkerhed og ret til modstand mod undertrykkelse". Den advokerer for, at behovet for
lov skyldes, at "...udøvelsen af ethvert menneskes naturlige rettigheder har ikke andre grænser end
dem, som sikrer andre medlemmer af samfundet nydelsen af de samme rettigheder". Derfor ser
erklæringen lov som "udtrykket for den almindelige vilje", der har til formål at fremme denne
ligestilling af rettigheder og kun har ret til at forbyde "de handlinger, som er skadelige for
samfundet." Erklæringen talte om frihed, der stod for religionsfrihed, pressefrihed og frihed fra en
urimelig regering (f.eks. tortur, censur).

Den første Genèvekonvention (1864)

I1864 deltog seksten europæiske lande og en række amerikanske stater i en konference i Genève,
efter indbydelse fra det schweiziske forbundsråd, på initiativ af Genèvekomitéen. Den diplomatiske
konference blev afholdt for at vedtage en konvention om behandling af sårede soldater i kamp. De
vigtigste principper i konventionen, der også er bevaret i de senere Genèvekonventioner, fastsatte
forpligtelsen til at udvide pleje af såret og sygt militærpersoner til ikke at indebære
forskelsbehandling og respekt for og mærkning af transporter af lægepersonale og udstyr med Røde
Kors' særlige tegn af et rødt kors på hvid baggrund.

De Forenede Nationer (1945)

Da afslutningen på Anden Verdenskrig nærmede sig, lå byer forskellige steder i Europa og Asien i
rygende ruiner. Millioner af mennesker var døde, hjemløse eller sultende. I april 1945 mødtes
repræsentanter fra halvtreds lande, fyldt med optimisme og håb, i San Francisco. Målet for De
Forenede Nationers konference var at skabe et internationalt organ for at fremme fred og forhindre
fremtidige krige. Organisationens idealer blev fastsat i præambelet til den foreslåede pagt:  "Vi De
Forenede Nationers Folk besluttede på at frelse kommende generationer fra krigens svøbe, som to
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gange i vor levetid har bragt usigelige lidelser over menneskeheden." Pagten for den nye
organisation af Forenede Nationer trådte i kraft den 24. oktober 1945, en dato, som fejres hvert år
som De Forenede Nationers dag.

Den europæiske menneskerettighedskonvention (1953)

Den europæiske menneskerettighedskonvention trådte i kraft i 1953. Det var det første værktøj til at
give nogle af de rettigheder, der var fastsat i verdenserklæringen om menneskerettigheder, virkning
og gøre dem bindende. Der blev desuden indført en beskyttelsesmekanisme i Strasbourg, som kunne
undersøge påståede krænkelser og sikre deltagerstaternes overholdelse af deres forpligtelser i
henhold til konventionen. I denne forbindelse blev Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
oprettet i 1959. Enhver person, der mener at være blevet krænket af en deltagerstat i de
rettigheder, der er anerkendt ved konventionen, kan indbringe sin sag for domstolen. Domme, som
fastslår, at konventionen er blevet overtrådt, er bindende for de berørte stater, som er forpligtet til
at efterkomme dem.

Kilde: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
http://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts


