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Emne: Behandler vi alle lige? - Menneskerettigheder 
 

Del 3: Hvis rettigheder? / grib ind 
 
 
Denne del handler om de historiske aspekter af menneskerettighederne og mindretals rettigheder 
og de principper, som ligger til grund for disse. 
 
 
Læringsresultaterne for denne del 
 
Dine elever vil blive i stand til at:  

 diskutere forbindelserne mellem totalitære regimer og fratagelsen af rettigheder 

 formulere deres synspunkter og meninger om emnet på en bedre og mere kreativ måde 

 danne deres egen sammenhængende forståelse af betydningen af menneskerettighederne 
 
 
Hjælpemidler: 
 
Hjælpemiddel 9: Citater fra berømte menneskerettighedsaktivister 
Hjælpemiddel 10: Citater fra mennesker, der har levet under totalitære regimer 
Hjælpemiddel 11: Maslows behovspyramide 
Hjælpemiddel 12: Citat 
Hjælpemiddel 13: Artikel 
Hjælpemiddel 14: Sakharovprisen 
Hjælpemiddel 15: Sange og malerier, der er knyttet til rettighedsspørgsmål 
 
 
Klasseaktivitet 1: Inspirerende menneskerettighedsaktivister  
 
Spørg dine elever om, hvor sikre de føler sig i hverdagen. Opfordr dem til at udtrykke deres 
synspunkter og begrunde deres svar. Bed dem derefter om at tænke over deres lands historie og 
give eksempler på tilfælde, hvor der er sket rettighedskrænkelser. Deres svar kan knyttes til en 
skelsættende begivenhed, som f.eks. en krig, et diktaturstyre eller en tilsvarende begivenhed. 
Forklar forskellen mellem direkte og indirekte rettighedskrænkelser. For at gøre dette, kan man 
bede dem om at finde hverdagsudtryk eller sprogbrug, som de selv eller bekendte bruger, og som 
faktisk kan være krænkende over andre mennesker eller sociale grupper. Synes de, at sådanne 
udtryk er uskadelige? Kan eleverne give nogle argumenter for, hvorfor sådan en sprogbrug kan være 
skadelig, og hvorfor den er krænkende? Bed dem også om at nævne en person, som har kæmpet for 
menneskerettighederne. Brug hjælpemiddel 9 i forbindelse med denne aktivitet. 
 
 
Klasseaktivitet 2: Totalitære regimer: Hvad får man til gengæld for fratagelsen af sine rettigheder  
 
Fordel hjælpemiddel 10 og forklar, at de heri kan læse personlige beretninger fra mennesker, som 
har levet under totalitære regimer, og som ikke gjorde modstand mod regimet, eller som - af 
forskellige personlige grunde - ikke havde noget imod fratagelsen af deres menneskerettigheder. 
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Eleverne kan også læse et kort uddrag af den berømte roman Kammerat Napoleon, som beskriver 
livet under et totalitært regime. Kan dine elever finde fællestræk i de synspunkter, der kommer til 
udtryk i hjælpemiddel 9? Spørg dem, om de tror, at alle havde det på samme måde, som disse 
personer. 
 
Lad diskussionen dreje sig om menneskers behov og ønsker (og deres intentioner) som baggrund for 
en rettigheds opståen. Både ønsker og behov er afgørende i vores hverdag, men skal de begge 
imødekommes af rettigheder? Er det ene begreb vigtigere end det andet? Fordel hjælpemiddel 11 
for at hjælpe eleverne med at undersøge forholdet mellem ønsker, behov og de tilhørende 
rettigheder. I 1943 foreslog en psykolog ved navn Abraham Maslow en rangering af de menneskelige 
behov, som er baseret på de psykologiske behov eller de fysiologiske betingelser for menneskets 
overlevelse. Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan den menneskelige krop ikke fungere korrekt. 
De fysiologiske behov anses for at være de vigtigste; de skal opfyldes først. Derefter følger behov for 
sikkerhed, herunder personlig, økonomisk og sundhedsmæssig sikkerhed. Hvis man læser FN's 
erklæring om menneskerettigheder, kan man se, at disse behov er etableret som grundlæggende 
menneskerettigheder. Bed dine elever om at forbinde de andre rettigheder i FN's erklæring til 
Maslows pyramide.  
 
Herefter kan I diskutere, hvordan pyramiden kan hjælpe med at forklare, hvorfor mennesker, som 
får frataget visse rettigheder, f.eks. ytringsfriheden, bevægelsesfriheden osv., ikke i alle tilfælde gør 
modstand, så længe de får opfyldt deres grundlæggende rettigheder. Men hvad afholder i så fald et 
autoritært regime fra at fratage os endnu flere rettigheder? Sommetider vil et autoritært regime 
beskytte en stor del af befolkningen, mens udvalgte sociale grupper eller mindretal bliver ramt.  
 
 
Klasseaktivitet 3: Til forsvar for menneskeheden  
 
Fordel hjælpemiddel 12, som indeholder et berømt citat af Martin Niemöller, der overlevede en 
nazistisk koncentrationslejr. Hvordan reagerer eleverne på citatet? Vores menneskelighed er fælles 
for alle, og de grundlæggende menneskerettigheder er direkte knyttet til denne ide. Beskyttelsen af 
disse rettigheder er universel og gælde for alle, uanset deres etniske, religiøse, sociale eller anden 
baggrund.  
 
Hvis du vil supplere diskussionen yderligere, fordel hjælpemiddel 13. Det indeholder en artikel, som 
er skrevet i 2012 af en professor i kriminologi, der argumenterer for, at man ved at karakterisere en 
stor gruppe mennesker med billedsprog fra dyreverdenen bidrager til en umenneskeliggørelse af 
målgruppen i andres øjne. Denne umenneskeliggørelse har både i fortiden og i nutiden haft tragiske 
konsekvenser. Kan eleverne give eksempler på, hvornår dette er sket? 
 
 
Gruppeaktivitet 1: Europa-Parlamentet og kampen for menneskerettighederne  
 
Spørg dine elever om følgende: Hvem sikrer, at menneskerettighederne respekteres? Giv dem noget 
tid til at underbygge og begrunde deres svar, inden du fortæller dem, at organisationer, der handler 
på vegne af flere enheder, undertiden kan være mere effektive på dette område. Fortæl dine elever, 
at respekt for menneskerettighederne er en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier. 
Europa-Parlamentet oprettede i 1988 Sakharovprisen for tankefrihed. Spørg dine elever, om de ved, 
hvorfra denne pris fik sit navn. I hjælpemiddel 14, som du kan uddele, kan de læse en kort forklaring 
om oprindelsen til prisens navn. Bed dem derefter om at overveje og diskutere den historiske og 
symbolske baggrund for dette initiativ. 
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Efter en kort diskussion, opdel klassen i grupper og få eleverne til at analysere hjælpemiddel 14 og 
besvare de ledsagende spørgsmål. Mind dem om Sakharovprisens oprindelse og om kampen for 
menneskerettighederne under Den Kolde Krig, og få dem til at sammenligne og sammenholde 
situationen dengang og nu på baggrund af de udvalgte prismodtagere. Prisen gives til personer, som 
har ydet et ekstraordinært bidrag til kampen for menneskerettighederne et hvilket som helst sted i 
verden. Få dine elever til at kigge på, hvem der har fået Sakharovprisen i de seneste år: 
 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/da/laureates.html 
 
Få dem til at overveje, hvorfor EU overvåger krænkelser af menneskerettighederne, som finder sted 
uden for EU. Forklar, at de skal dele deres gruppes synspunkter, overvejelser og resultater med 
deres klassekammerater i en diskussion. 
Hvis der stadig er tid, bed dem om at overveje, hvilke prioriteter de ville fastsætte, hvis det var dem, 
der bestemte, hvem der skulle modtage Sakharovprisen. Hvad ville de gøre, hvis de skulle vælge 
mellem to situationer: en ekstrem krænkelse af menneskerettighederne, som fandt sted uden for 
EU, og en mindre ekstrem krænkelse af menneskerettighederne inden for EU? Hvilken ville de vælge 
i forbindelse med prisuddelingen, og hvorfor? 
 
 
Gruppeaktivitet 2: Ansvarlige menneskerettighedsforskere griber ind  
 
Del klassen op i 5-6 grupper af omtrent samme størrelse og fordel en rettighed eller en 
mindretalsrettighed til hver gruppe. Som et alternativ, kan du lade dem selv vælge en 
mindretalsrettighed – enten en, der virkelig findes, eller en, som de finder på. Forklar eleverne, at de 
er markedsføringseksperter, som arbejder for en menneskerettighedsorganisation, og som for nylig 
har fået til opgave at iværksætte en kampagne for bestemte rettigheder (eller en kategori af 
rettigheder). Hver gruppe skal forberede hele kampagnen, herunder tekster, reklamemateriale, 
handlingsplaner og præsentation på de sociale medier. Kampagnens overskrift kan enten være 
ovennævnte (Ansvarlige menneskerettighedsforskere griber ind), eller de kan selv finde på en 
overskrift. De kan også skabe deres egen visuelle identitet ved hjælp af plakater og bannere eller 
endda skrive en sang. Malerierne i hjælpemiddel 14 kan bruges som inspiration. Hver gruppe skal 
fremlægge sin kampagne for klassen, som om de fremlagde sagen for potentielle støtter, og se, hvor 
mange de kan overbevise om budskabet. Forklar, at de skal være objektive og ikke bør fremsætte 
deres egne personlige synspunkter.  

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/da/laureates.html

