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• Eman har rätt att uttrycka sig fritt. Det har vi alla. När använder ni den rättigheten? Vad 

skulle det innebära om vi inte hade yttrandefrihet? Hur skulle samhället bli då? Ser ni 
något hot mot yttrandefriheten i dagens samhälle? 

• Eman är också skyldig att respektera andras åsikter. Vad innebär det? Kan det vara 
svårt att leva upp till denna skyldighet? Finns det åsikter som ni blir förbannade och 
provocerade av? Måste alla åsikter verkligen respekteras? 

• Markus har rätt att tro på vilken gud han vill, när han vill, hur han vill. Är detta en viktig 
frihet i ett samhälle? Tror ni det finns problem med att människor med olika religioner 
bor i samma land? Eller är det snarare positivt om människor med olika religion lever i 
samma land?

• Vad innebär det att Markus, som är djupt troende, är skyldig att respektera att andra 
människor tror på andra gudar, eller på samma gud på ett annat sätt, eller inte tror alls. 
Tror ni det kan vara svårt?

• Sara har rätt att älska vem hon vill och att inte utsättas för tvång eller sexuellt våld. Vad 
innebär det? På vilket sätt kan den här rättigheten hotas i Sverige?

• Sara är tillsammans med Amira. Men hon måste också respektera att människor med 
olika kön kan älska varandra och vill leva tillsammans. Vad innebär det? Tror ni det kan 
vara svårt för Sara att acceptera att andra människor vill leva på ett annat sätt än vad hon 
själv vill?

• I Uganda är homosexualitet förbjudet och kan ge fängelse upp till 14 år. Om Sara skulle 
vara född där, borde hon då anpassa sig efter Ugandas lagar och normer? Vad talar emot att 
hon ska behöva det?

• Det finns stater, partier och väpnade grupper som vill att alla ska leva på ett visst sätt 
och att alla ska passa in i en given mall. Kan ni komma på några exempel? Finns det 
partier, värderingar och attityder i Sverige som kan innebära ett hot mot mänskliga 
rättigheter?

Läs om mänskliga rättigheter
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