
	   	  

Mänskliga rättigheter – kopieringsunderlag 
 
1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna. Det är ett internationellt dokument som fastställer 
att alla människor - du och jag och alla andra - är födda fria, har lika värde 
och samma rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella - det 
betyder att de omfattar alla människor i hela världen, stora som små. Det 
spelar alltså ingen roll vilket land du kommer ifrån, vilken hudfärg du har, 
vilket språk du talar, om du är en pojke eller flicka eller vilken religion du 
har. Mänskliga rättigheter gäller för var och en - oavsett bakgrund, social 
ställning, politisk åsikt eller sexuell läggning. 
 
De mänskliga rättigheterna innehåller de grundläggande 
friheterna: 
 

• Varje människa har rätt att ha och uttrycka åsikter.  
• Varje människa har rätt att utöva sin religion, vilken den än må vara.  
• Varenda en har rätt att bilda eller att gå med i en organisation, samt 

har rätt till att ordna möten.  
• Varje människa på denna jord har rätt till skydd mot övergrepp.  
• Alla människor har också rätt till de grundläggande behoven såsom 

exempelvis hälsovård och utbildning. 
 
Efter den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har flera 
dokument tillkommit för att skydda vissa särskilt utsatta gruppers 
rättigheter. Berätta att Barnkonventionen är en sådan. Låt eleverna 
berätta vad de vet och kan om Barnkonventionen - sammanfatta gärna på 
tavlan.  
 
Berätta sedan (om det inte redan framkommit av elevernas samlade 
kunskaper) att Barnkonventionen undertecknades av Sverige år 1989 och 
ska specifikt se till att barns mänskliga rättigheter respekteras. Som barn 
räknas varje människa under 18 år.  
 
Berätta vidare att de fyra grundprinciperna - Barnkonventionens kärna - 
är styrande för konventionens 54 olika artiklar (41 av artiklarna beskriver 
barns rättigheter, resten beskriver hur staterna ska arbeta med 
konventionen).  
 
De fyra grundprinciperna är: 
 

• Alla barn, i hela världen, har samma rättigheter och alla barn är lika 
värda - inte ett enda barn får diskrimineras! 

• I alla beslut som fattas ska barnets bästa komma i främsta rummet. 
• Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
• Barnet har rätt att göra sin röst hörd i alla frågor som berör det. 

 


