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Hvorfor er FN’s Verdenserklæring
om Menneskerettigheder vigtig?

Siden FN’s oprettelse i 1945 er verden ikke grundlæggende
blevet ændret til det bedre. Krige, større og mindre kon-
flikter, overgreb og forfølgelse er fortsat snarere reglen end
undtagelsen. Alligevel kan man vel hævde, at en verden
uden FN i dag vil være utænkelig. Med FN og alle dens
underorganisationer er der skabt et netværk af internatio-
nale fora, som arbejder med de forskellige problemer, der
præger verden i dag.

“FN’s verdenserklæring om Menneskerettigheder” fra
1948 og det system, der er blevet bygget op omkring arbej-
det med at gennemføre erklæringens visioner, har langt fra
været en ubetinget succes. Modsat kan man vel sige, at flere
mennesker i dag er bedre beskyttet mod overgreb end nogen
sinde før, og at stort set alle verdens lande i dag oplever det
ubehageligt, pinligt og politisk-økonomisk meget ubekvemt
at komme i søgelyset hos FN’s Højkommissær for Menne-
skerettigheder og FN’s Menneskerettighedsråd.

At gøre menneskerettighederne
globale

Under arbejdet med at formulere et sæt globalt gældende
menneskerettigheder var der især to forhold, der kom til at
præge det udkast til erklæring, som skulle vedtages i FN.

For det første: Hvordan kunne man med bare 58 med-
lemslande og store dele af Asien og Afrika som kolonier gar-
dere sig imod beskyldninger om, at en kommende erklæring
alene ville afspejle den vestlige verdens holdninger og tan-
kesæt og ikke tage hensyn til andre samfunds kultur, historie
og forskellige måder at indrette deres samfund på?

Som verden så ud i de første år efter 2. verdenskrig blev
løsningen, at arbejdsgruppen blev sammensat universelt –
Libanon, Kina, Chile, Egypten, Sovjetunionen, Indien,
Filippinerne, Jugoslavien, England, Australien og USA.
Hertil blev erklæringen udsendt på de sprog, som man ved
oprettelsen af FN var blevet enige om skulle være de offici-
elle – arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk.

Det andet problem var straks sværere at løse. Folkefor-
bundets fiasko på menneskeretsområdet hang snævert sam-
men med, at man havde fastholdt princippet om, at den
enkelte stats suverænitet og territoriale integritet var ukræn-

kelig. Ingen stat behøvede at frygte indblanding i dens indre
retslige og politiske anliggender!

Det princip blev ikke ophævet, men man tilføjede to
nye principper for det internationale samarbejde. Det ene
var folkets ligeret og selvbestemmelse, og det andet var, at
staterne skulle respektere de internationale menneskeret-
tigheder for alle, som det var udtrykt i FN-pagtens artikel
1, stk. 3.

Herefter var det ikke længere staterne alene, der kunne
optræde som aktører, men også individuelle borgere og
grupper af borgere, der var udsat for krænkelser af menne-
skerettighederne.

Fremskridt eller …?

I anledningen af 60-året for underskrivelsen af FN’s Ver-
denserklæring om Menneskerettigheder har generalsekre-
tær Irene Kahn fra Amnesty International i kort form
opstillet en række punkter, hvor hun redegør for den inter-
nationale situation på Menneskerettighedsområdet.

På den negative side:
• Der er syv lande eller områder (Myanmar, Gaza, Zim-

babwe, Irak, Afghanistan, Den Demokratiske Republik
Congo og Columbia), hvor der er brug for omgående
indsats

• Der er en ny tendens i retning af, at regeringer og væb-
nede grupper mere eller mindre ustraffet går efter civile
fx senest i Mumbai i Indien og Darfur

• Der er en omsiggribende tendens til at udøve overgreb
mod kvinder

• Der er udbredt brug af tortur for at indsamle efterret-
ningsoplysninger

• Der er fortsat 24 lande i verden, som har dødsstraf.
Alene i 2008 har vi kendskab til, at 1252 blev henret-
tet. Dog skal det siges, at mere end 2/3 af verdens lande
har afskaffet dødsstraffen inden for de sidste 60 år.
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Intern evaluering

Efter arbejdet med kanonpunktet kan den interne evalue-
ring fx bestå i, at eleverne parvis eller i små grupper prøver

at “tømme” udvalgte tekster, billeder eller filmklip / kort-
film for eventuelle overtrædelser af menneskerettighederne.
De enkelte resultater forelægges herefter i plenum, så ele-
verne kan drøfte, hvad de særligt har hæftet sig ved, og hvad
de har med / ikke med i forhold til de andre grupper.

En anden måde kan være, at de gennem forskellige kort-
øvelser prøver på at skabe sig et overblik over, hvor i verden,
det særligt er, at der sker massive overtrædelser af menne-
skerettighederne. En måde at arbejde med disse ting kan
være, at eleverne downloader fx “Amnesty International,
Danmarks” årsrapport (opdelt i verdensdele) for det seneste
år og prøver at sætte sådanne lande ind på et verdenskort
med korte beskrivelser af, hvad det er Amnesty Internatio-
nal kritiserer. I den sammenhæng er det også relevant, at
eleverne finder ud af om Danmark er nævnt i rapporten.

Endelig kan en intern evaluering bestå i, at eleverne fx
gennem en uge arbejder med et udvalg af de større aviser og
finder eksempler på artikler eller udklip, der fortæller om
forskellige slags overtrædelser af menneskerettighederne.

Aktiviteter

� Mellemfolkeligt Samvirke udgiver fire gange om året et
tidsskrift for unge, der hedder Zapp. Hvert nummer af
Zapp indeholder et tema om fx børnearbejde, kvinders for-
hold, arbejdsforhold osv. Få fat i nogle forskellige numre af
bladet og anmeld dem for hinanden.

� Lav en udstilling, der fortæller om de organisationer,
der arbejder i Danmark med menneskerettigheder eller
ulandsforhold. Kontakt organisationerne og fortæl om jeres
projekt og få dem til at sende oplysningsmaterialer, plaka-
ter, billeder osv. som I kan bruge i udstillingen.

� Find billeder i bøger og på nettet, der viser eksempler på
fx børnearbejde. Lav en billedserie og vis den som Power-
Point. I skal kommentere jeres billedserie enten som et fore-
drag eller med korte tekster til hvert billede.

På den positive side:
• Det er nu muligt at retsforfølge folk for brud på men-

neskerettighederne ved den internationale domstol i
Haag i Holland

• Over det meste af jorden er der i dag stærke græsrods-
bevægelser, hvor civilsamfundet arbejder for overhol-
delse af menneskerettighederne

• Der er en stigende tendens til, at det internationale sam-
fund samarbejder i FN, mellemstatslige organisationer
osv. og er villige til at påtale, kritisere og anvende en
bred vifte af sanktioner over for brud på menneskeret-
tighederne.

Om undervisningen

Efter arbejdet med bogens tekst kan eleverne i grupper
arbejde mere i dybden med de fire kategorier af menneske-
rettigheder, som teksten er opdelt i. Her er det vigtigt, at
de stilles over for en række helt konkrete billeder, tekster og
udsagn, som de så kan analysere og vurdere under over-
skriften: Hvordan er dette menneske / disse mennesker
udsat for, at deres menneskerettigheder bliver overtrådt? I
forlængelse heraf er det også nærliggende, at de overvejer
hvordan sådanne overtrædelser kan standses – hvad de selv
kan gøre, hvad samfundet kan gøre, hvad verden kan gøre.

Eleverne vil selv kunne finde relevante materialer på

biblioteket eller på nettet, men herudover vil det være nød-
vendigt, at lærer og elever i fællesskab drøfter, hvor der kan
findes andet materiale fx i organisationer som Amnesty
International, Mellemfolkeligt Samvirke, Ibis, Folkekirkens
Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, SOS
Børnebyerne, Rehabiliterings- og Forskningscentret for
Torturofre (RCT) osv. Ligeledes kan man gennem den slags
organisationer undersøge om det er muligt at få fat i særlige
“eksperter”, der kan komme på skolen.

Arbejdet med menneskerettighederne kan fx afsluttes
med, at eleverne laver en slags oplysningskampagne på sko-
len med plakater, vægaviser, forskellige quizzer og konkur-
rencer, eller at de gennemfører et undervisningsforløb for
en eller flere andre klasser på skolen om emnet menneske-
rettigheder.
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� Lav en børneavis, hvor I fortæller om, hvordan verdens
børn får krænket deres menneskerettigheder. Del fx avisen
op i temaer som skole, arbejde, fattigdom, menneskehandel
osv. Lad en eller flere andre klasser læse avisen og anmelde

den.

� I dag er terror og terrorisme en nærliggende trussel over
alt i verden. Alle lande prøver at forhindre disse forbrydel-
ser med særlige love. Prøv at finde ud af, hvad den danske
anti-terrorlov tillader politiet og myndighederne at foretage
sig for at fange terroristerne, inden de udfører deres terror-
angreb. Prøv også at forklare, hvorfor nogle mener, at loven
kan være med til at true almindelige menneskers rettighe-
der.

� På mange skoler bruger man meget tid på at forhindre
mobning. Lav små film, hvor I viser, hvad mobning er og
fortæller om, at mobning er en overtrædelse af den mobbe-
des menneskerettigheder.

� Skriv et stykke om en pige eller en dreng på jeres egen
alder, der lever i en fattig familie et sted i ulandene.
Pigen/drengen bliver nødt til at flytte hjemmefra og klare
sig selv. Hvad sker der? Opfør stykket i jeres egen klasse eller
på et forældremøde.

� Den tyske præst Martin Niemöller blev forfulgt af nazi-

sterne og sad i koncentrationslejr fra 1938-1945. Han har
skrevet dette digt, som I kan få jeres engelsklærer til at
hjælpe jer med at oversætte. Prøv med jeres egne ord at for-
tælle om, hvad han vil sige med digtet, og hvad digtet har
med menneskerettighederne at gøre:

� Slaveri er en modbydelig overtrædelse af menneskeret-
tighederne, men sådan har man ikke altid set på det. For
200 år siden var Danmark dybt involveret i slavehandel og
slaveri. Prøv på biblioteket eller på nettet at finde oplys-

ninger om, hvordan Danmark handlede med slaver og om
slaveriet på De Dansk-Vestindiske Øer i Caribien. Prøv at
skrive jeres egen “historiebog” om denne triste del af Dan-
marks historie.

� Hvad ved danskerne om “Overtrædelse af menneske-
rettighederne?” Lav en undersøgelse i lokalområdet i nær-
heden af jeres skole, og blandt jeres forældre. Stil dem ét
spørgsmål: “Hvad er det første du / De kommer til at tænke
på, når du / De hører følgende ord: “Overtrædelse af men-
neskerettighederne”? Skriv svarene ned. Hjemme på skolen
kan I dele svarene op på de fire kategorier fra teksten og dis-
kutere, hvad jeres undersøgelse kan bruges til. Husk at have
et stykke papir med, hvor jeres lærer / skolen skriver om,
hvad det er for et projekt, I er i gang med!

� Der er i Danmark ofte debat om FN’s Verdenserklæ-
ring om Menneskerettigheder. Mange politikere ønsker
dem skrevet ind i Grundloven. Diskuter i klassen, om det
er en god idé.
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First they came for the communists, and I did not speak out –
because I was not at communist;

Then they came for the socialists, and I did not speak out –
because I was not at socialist;

Then they came for the trade unionists, and I did not speak out –
because I was not at trade unionist;

Then they came for the Jews, and I did not speak out –
because I was not at Jew;

Then they came for me –
and there was no one left to speak out for me!


