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FYRA PLATSER
FYRA MÄNNISKOR
I Nigeria tvingas Moses skriva under en bekännelse. I El Salvador 
riskerar Beatriz att dö för att hon är gravid. På ett torg i Sankt 
Petersburg omringas och hotas Kirill av sex män, innan han grips 
av polisen. Och i Kambodja rivs Yorms hus.

Fyra människor på olika platser i världen, men ändå med mycket gemensamt. 
För det är fyra människor vars liv ställer viktiga frågor till oss.

Vi lever alla i samhällen och vi måste därför fundera över hur relationen 
mellan den enskilda människan och gruppen ska se ut. Vilken makt ska stat och 
kollektiv ha över individen? Vart går gränsen för människans frihet? Och hur ska 
vi förhålla oss till människor i andra länder – kanske på andra sidan jorden – som 
vi aldrig kommer träffa?

Det här är ett utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter. Det handlar om 
Moses, Beatriz, Kirill och Yorm. Och det handlar om dig.

I det här materialet kommer du få läsa om de idéer som ligger till grund för de 
mänskliga rättigheterna. Det kommer även handla om hur dessa rättigheter 
skyddas i Sverige och internationellt. Men också om hur man kan försvara sina 
egna och andras rättigheter.

Utgångspunkten är att alla människor har rättigheter. Men vad innebär det? Låt 
oss börja med fyra nedslag på olika platser i världen, där vi ska träffa några 
personer som kommer att följa oss genom det här utbildningsmaterialet.
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1. NIGERIA: MOSES
Moses Akatugba var nervös. Han hade precis gjort det stora prov som avslutar 
högstadiet och nu var han hemma och väntade på resultatet.

Han bestämde sig för att hälsa på sin faster och gick hemifrån. På vägen kom 
några soldater fram till honom. De anklagade Moses för att ha stulit tre mobil-
telefoner. Han nekade bestämt. Då tog en av soldaterna fram en pistol och sköt. 
Skottet gick rakt genom Moses hand.

Därefter fördes han till polisstationen. Han leddes in i ett rum och började för-
höras. Ingen advokat var närvarade. Moses hängdes upp i taket och blev sla-
gen med en machete. Finger- och tånaglar rycktes ut. De krävde att han skulle 
erkänna. Och till slut orkade han inte mer, utan skrev under två bekännelser.

Efter åtta år i fängelse fördes Moses till rättegången. Bekännelserna och rån-
offrets vittnesmål var bevisningen. Han dömdes till döden för rån och stöld.

2. EL SALVADOR: BEATRIZ
Beatriz, som egentligen heter något annat, var tjugotvå år och gravid. Men fostret 
hon bar på var allvarligt missbildat. Enligt läkarna var det osannolikt att fostret 
skulle överleva en förlossning. Inte nog med det: Graviditeten hotade även 
Beatriz liv. För Beatriz har nämligen en muskelsjukdom och problem med en 
njure. Läkarna trodde därför att inte heller hon skulle överleva.

I graviditetens fjärde månad blev Beatriz allt sämre och ville göra abort. Hon 
hade redan en son och bara tanken att inte få se honom växa upp var fruktans-
värd. Men i El Salvador råder totalförbud mot abort. Det spelar ingen roll om 
graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest. Eller om kvinnans liv och hälsa 
hotas. Abort är aldrig tillåtet. Såväl den gravida kvinnan som den läkare som 
utför aborten kan dömas till långa fängelsestraff. Så läkarna sade nej till Betariz 
önskan om abort.

1 2

3 4
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Men hon gav sig inte, utan fick hjälp att driva sin sak till högsta domstolen. Det 
hjälpte inte. Något undantag från abortförbudet tänkte domarna inte gå med på. 
Graviditeten fortskred. Beatriz blev allt sämre.

3. RYSSLAND: KIRILL
Solen sken över Palatstorget i St Petersburg. Det var fallskärmsjägarnas årliga 
dag; en dag då fallskärmsjägare och veteraner samlas för att hylla fallna kamra-
ter.

Män med randiga linnen och baskrar fyllde Palatstorget. Där på torget stod också 
en smal rödhårig ung man. Han höll upp en regnbågsflagga med texten: ”Detta 
är att propagera för tolerans”.

Det var Kirill Kalugin som stod där på torget med sin flagga. Sex fallskärmsjägare 
fick syn på Kirill och omringade honom. De knuffade, förolämpade och hotade. 
Men polisen var snabbt på plats och delade på dem. Men sedan greps Kirill. För 
han hade brutit mot lagen.

Kirill Kalugin är homosexuell. Det är inte olagligt i Ryssland, men sedan 2013 är 
det förbjudet att ”förespråka homosexualitet”. Och det ansågs han alltså ha gjort 
med sin flagga. Kirill släpptes dock snart av polisen, men bara några månader 
senare var han tillbaka på torget. Återigen med en flagga. Denna gång med 
texten: ”Min frihet försvarar din”. Kirill greps igen.

4. KAMBODJA: YORM 
Sjön låg i utkanten av stan och runt omkring den trängdes de små husen. 
Området var fattigt; ett av många slumområden i världen.

Yorm Bopha bodde här – vid Bank kak lake i Kambodjas huvudstad Phonm 
Penh. Men en dag kom ett företag och sa att husen skulle rivas och sjön 
fyllas med sand. För precis där sjön låg ville företaget bygga en ny stadsdel med 
moderna skyskrapor. Människorna tvingades lämna sina hem och 3 500 familjer 
drevs bort. Sedan kom grävskoporna. Sjön fylldes igen. Bank kak lake försvann.

Ingen hade brytt sig om de fattiga människorna kring sjön och nu hade flera 
familjer ingenstans att ta vägen. Tillsammans började de protestera mot hur de 
blivit behandlade. De anordnade demonstrationer och Yorm gick först i ledet. 
Hon uttalade sig i medier och organiserade protester.

Men då anklagas hon för ett brott. Två personer hade misshandlats av två män 
och på något märkligt sätt ansågs Yorm ansvarig för överfallet. Enligt domstolen 
skulle hon hetsat männen till misshandeln. Bevisningen var tunn, närmast 
obefintlig. Men domarna blundade och dömde. Straffet blev tre års fängelse.

DISKUTERA & FUNDERA
Har Moses Akatugba, Beatriz, Kirill Kalugin och Yorm 
Bopha blivit  felaktigt behandlade? I så fall på vilket sätt 
och av vem?
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Moses, Beatriz, Kirill och Yorm. Fyra olika människoöden, men alla 
med en sak gemensamt: De har fått sina mänskliga fri- och rättigheter 
kränkta. Men vad innebär egentligen de mänskliga rättigheterna? Hur 
kan de skyddas? Och vilken kritik har framförts mot dem? 

I det här kapitlet ska du få läsa mer om:    
• de grundläggande idéerna    
• vilka internationella samarbeten som finns för att skydda mänskliga 

rättigheter
• mänskliga rättigheter i Sverige
• vad som gäller vid krig och konflikter         
• kritik mot de mänskliga rättigheterna.     

GRUNDLÄGGANDE IDÉER
I grund och botten handlar mänskliga rättigheter om värderingar och 
människosyn. Mänskliga rättigheter bygger på en övertygelse om att alla 
människor är födda fria med lika värde.

Varje människa har en inneboende värdighet och alla har samma rättigheter och 
skyldigheter. Det innebär till exempel att alla har rätt till liv, att få uttrycka sina 
åsikter, att tro eller inte tro på en gud, ha samma tillgång till sjukvård, utbildning, 
hälsa och en rimlig levnadsstandard. Alla människor har också rätt att slippa 
utsättas för tortyr, diskriminering eller att gripas och fängslas utan grund. 

Det innebär också att vi alla har samma rätt att respekteras. Rasism och andra 
föreställningar om att det är skillnad i värde mellan människor är helt oförenliga 
med de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheter handlar också om relationer; framförallt om relationen 
mellan individen och staten. Men också om relationen mellan människor och 
mellan den enskilda och gruppen.

VAD ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?
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Individen och staten
Varje människa har rättigheter och staten måste respektera och skydda dessa. 
Det betyder att staten måste se till att alla människor till exempel kan uttrycka 
sig fritt, att alla får möjlighet att gå i skolan och har tillgång till sjukvård.

Staten måste också skydda oss från andra människor om det behövs. Om en 
person hotas, utsätts för våld eller diskriminering måste staten ingripa och 
skydda den utsatta.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att alla 
medborgare i ett samhälle har ett ansvar för att de 
mänskliga rättigheterna respekteras. Alla människor 
måste ha kunskap om sina egna och andras rättig-
heter. Och vi måste tillsammans upprätthålla dem i 
vår vardag, i skolan, på arbetsplatsen och på gator 
och torg.

Här som där
De mänskliga rättigheter är universella. Det innebär att rättigheterna gäller för 
alla människor i hela världen. Det spelar ingen roll vart på jorden någon råkar 
vara född. Om tortyr är en kränkning i Sverige gäller detsamma i Nigeria. Och 
rätten att få uttrycka sina åsikter gäller i såväl Stockholm som i St Petersburg.

Visst kan det finnas skillnader mellan olika länders kultur och traditioner. Men 
dessa skillnader får aldrig användas som ursäkt för kränkningar, förtryck eller 
diskriminering av vissa individer eller grupper.

INTERNATIONELLA SAMARBETEN
Under andra världskriget dog cirka 60 miljoner människor. Och under 
Förintelsen utrotades judar, romer och homosexuella, bara på grund av vilka 
de var. För att förhindra framtida krig och övergrepp bildades därför flera olika 
internationella och regionala samarbeten, som till exempel Förenta Nationerna 
och Europarådet.

Alla människor måste ha kunskap om 
sina egna och andras rättigheter. Och 
vi måste tillsammans upprätthålla 
dem i vår vardag, i skolan, på arbets-
platsen och på gator och torg

Förenta 
Nationernas 
högkvarter i 
New York 
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FN och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
Förenta Nationerna grundades 1945 av 51 länder. Syftet var att förhindra 
framtida krig och skydda varje människas rättigheter. Men hur skulle det gå till?

Eleanore Roosevelt, som var ordförande för FN:s kommission för mänskliga 
rättigheter, fick i uppdrag att ta fram en förklaring som skulle slå fast vilka 
rättigheter alla jordens invånare har. Hon ledde en arbetsgrupp med politiker 
och forskare från olika delar av världen. Tillsammans skulle de hitta minsta 
möjliga gemensamma nämnare; något alla – oavsett språk, kultur eller religion – 
kunde enas kring.

Resultatet blev Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 
Förklaringen består av trettio artiklar och inleds med orden: ”Alla människor är 
födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och 
samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap”.

Enligt förklaringen har alla människor rätt till liv och frihet. Alla ska få säga vad 
de tycker och tänker, sprida och ta emot information. Förklaringen slår även fast 
att ingen får utsättas för tortyr och att alla som misstänks för brott ska ha rätt till 
en oberoende och rättvis rättegång. Alla ska även ha rätt till bostad, utbildning 
och hälsa.

Den 10 december 1948 röstade FN:s generalsförsamling om förklaringen. De 
flesta av FN:s dåvarande medlemmar röstade för. Ingen röstade emot. Men någ-
ra länder, som Sovjetunionen, Saudiarabien och Sydafrika, lade ner sina röster.

Konventioner
Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är ett av de viktigaste 
dokumenten som handlar om våra rättigheter och FN:s medlemsländer förväntas 
leva upp till dess innehåll. 

År 1948 antogs 
Den allmänna 
förklaringen om 
de mänskliga 
rättigheterna. 
Eleanore Roosvelt 
ledde arbets-
gruppen som 
skrev texten. 

FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga 
rättigheterna slår bl a 
fast att alla har rätt  
• till liv och frihet
• att inte diskrimineras 
• till yttrande- och 
religionsfrihet  

• att inte utsättas för tortyr  
• till rättssäkerhet 
• till hälsa
• till utbildning
• till bostad
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Innehållet i förklaringen har också legat till grund för de juridiskt bindande, så 
kallade, konventioner som FN tagit fram. 

En konvention anger ett antal rättigheter inom ett visst område och fungerar som 
ett avtal mellan en stat och FN. En stat som skriver under en konvention lovar att 
följa och respektera den. De konventioner FN antog först var:

• konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna     
• konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter     

Medborgerliga och politiska rättigheter handlar till exempel om rätten till liv och 
frihet, att inte utsättas för tortyr, rättssäkerhet, att för rösta i fria val och yttrande-
frihet. Helt enkelt att staten inte får inkräkta i våra liv hur som helst, utan måste 
respektera varje människas frihet, delaktighet och självbestämmande.

De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna handlar om rätten till arbete, 
sjukvård, utbildning och en rimlig levnadsstandard; alltså det som krävs för att 
varje människa ska kunna leva ett värdigt och självständigt liv.

FN har även tagit fram konventioner som ska 
skydda flyktingars, ursprungsbefolkningars, 
kvinnors och barns rättigheter. Men även kon-
ventioner som förbjuder tortyr och diskriminering.

Kvinnors rättigheter
De mänskliga rättigheterna gäller alla – oavsett kön. 
Och genom den så kallade Kvinnokonventionen har 
många stater lovat att att de ska motverka alla former 
av diskriminering av kvinnor. Staterna som anslutit sig till konvention ska se till 
att kvinnor och män är lika inför lagen, har samma rättigheter i familjen och på 
arbetsmarknaden. Förlegade uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt 
ska motverkas.

När FN bildades efter andra världskriget utforma-
des en stadga med regler som slår fast hur FN 
ska styras och vad som gäller vid konflikter mellan 
medlemsstater. 

Frågor som när våld får användas av en stat och 
inte, regleras i FN-stadgan. Men även att mänskli-
ga rättigheter måste skyddas.

FN består av flera olika organ. I generalför-
samlingen har alla FN:s 193 medlemsländer var 
sin plats. Alla har en röst var och det är ingen 
skillnad mellan små och stora stater. General-
församlingen fattar beslut om FN:s årliga arbete. 
De beslut som fattas här är inte juridiskt bindande 
för medlemsstaterna.

Säkerhetsrådet har mera makt. Det består av 
femton medlemmar. De fem segrarmakterna från 
andra världskriget USA, Ryssland, Storbritannien, 
Frankrike och Kina sitter alltid i säkerhetsrådet. 
De har veto och kan stoppa förslag. De övriga 
länderna väljs och sitter där i två år. Säkerhets-
rådet tar bara upp frågor som rör krig och fred 
och de beslut som fattas här måste följas av alla 
medlemsländer. 

En stat som inte följer säkerhetsrådets beslut 
kan straffas med till exempel sanktioner. Säker-
hetsrådet uppmanar då andra länder att bryta 
sina kontakter med staten i fråga. Det kan vara 
kulturella eller diplomatiska förbindelser som 
bryts. Säkerhetsrådet kan också besluta om att 
införa vapenembargo mot länder.

FÖRENTA NATIONERNA

FN har även  tagit fram konventioner 
som ska skydda flyktingars, ursprungs-
befolkningars, kvinnors och barns 
rättigheter. Men även konventioner som 
förbjuder tortyr och diskriminering.
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Kvinnor har också rätt att bestämma över sin egna kropp. Människors sexuella 
och reproduktiva rättigheter måste respekteras, skyddas och uppfyllas. Ingen 
får tvingas till sex. Alla har rätt att själva bestämma över om de vill vara sexuellt 
aktiva, med vem, när och hur. Ingen ska heller tvingas att gifta sig mot sin vilja.

Kvinnor har även rätt att själva bestämma om de vill skaffa barn, med vem, hur 
många och när i livet. Därför måste alla få tillgång till information, rådgivning och 
preventivmedel. I flera länder är abort helt eller delvis förbjudet. Men abort är 
inget brott och får inte bestraffas.

Kollektiva rättigheter
Världen består av stater och inom varje stats gränser bor det ofta människor som 
tillhör olika etniska grupper. 

Diskriminering innebär att en människa 
blir sämre behandlad på grund av sitt 
kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder. 

Diskriminering kan ta sig olika uttryck. Det kan vara 
lagstiftningen som är diskriminerande. Då står det i 
lagen att människor ska behandlas olika. Så är det 
i till exempel i Kamerun där sex mellan personer av 
samma kön straffas med fängelse.

Men diskriminering kan också handla om normer 
och attityder. En norm är det som uppfattas som 
”normalt” eller godtagbart beteende i en grupp 
eller i ett samhälle. Normer är som beteende-

mönster vi förväntas följa i olika sammanhang. Den 
som bryter mot normer kan bestraffas på olika sätt.

Vissa normer är formella och finns nedskriva – som 
ordningsregler på en skola. Andra är osynliga och 
kan vara svårare att se. Dolda normer fungerar 
liksom tysta överenskommelser mellan människor.

Människor som har till exempel ett annat kön, 
sexuell läggning eller hudfärg än den rådande 
normen kan på olika sätt begränsas i sina liv eller 
utestängas från olika sammanhang. Kvinnan på en 
mansdominerad arbetsplats eller den homo-
sexuelle idrottaren i ett omklädning där macho-
kulturen frodas kan på olika sätt bestraffas för att 
de bryter mot normerna.

DISKRIMINERING

Demonstration 
16 maj 2013 mot 
kriminalisering av 
abort, utanför 
högsta domstolen 
i San Salvador, 
El Salvadores 
huvudstad.  
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En etnisk grupp består av människor som delar till exempel 
språk, religion, historia, kultur och idéer om ett gemensamt 
ursprung, eller har levt på ett visst landområde i många 
generationer.

Genom världshistorien har människor från olika kulturer 
levt sida vid sida, blandats och utbytt tankar och idéer. Ofta 
har det varit en kreativ och dynamisk process. Men det 
finns även exempel där vissa grupper haft en dominerande 
ställning i ett samhälle och förtryckt minoriteten.

För att skydda utsatta grupper finns därför kollektiva 
rättigheter. De mänskliga rättigheterna utgår från individen, 
medan kollektiva rättigheter skyddar särskilda grupper, 
som minoriteter och ursprungsfolk.

Minoriteter
En minoritet är en grupp människor med uttalad sam-
hörighet. De delar kanske språk och religion men befinner 
sig i minoritet till den övriga befolkningen i samhället. Det 
finns alltså en annan grupp som är fler och har en 
dominerande ställning. Exempel på minoriteter är 
ryssar i Estland, uigurer i Kina och kurder i Turkiet.

Ursprungsfolk
Ursprungsfolk är ättlingar till de första invånarna i ett visst geografiskt 
område som senare befolkats av andra människor. Aboriginer i Australien och 
samer i Sverige är två exempel på ursprungsfolk. Det finns ungefär 370 miljoner 
människor i  världen som tillhör ursprungsfolk och de lever ofta under svåra för-
hållanden. De riskerar att fördrivas från sina marker av stater eller företag. Eller 
så tillåts de inte att använda sina egna språk.

Därför har FN antagit en speciell förklaring som ska skydda deras rättigheter. I 
förklaringen slås fast att ursprungsfolk har samma rättigheter som alla andra. 

SVERIGES FEM 
NATIONELLA MINORITETER 
I Sverige finns det fem nationella 
minoriteter:
• samer
• judar
• romer
• sverigefinnar
• tornedalingar

Enligt lagen ska minoriteternas 
språk kunna användas i 
vardagen, i skolan och i 
kontakter med myndigheter 
och på äldreboenden. De fem 
minoritetsspråken i Sverige är 
samiska, jiddisch, finska, 
romani chib och meänkiäli. 
Staten måste försöka främja 
de nationella minoriteternas 
möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur.

Augusti 2014. 
Yazidier flyr undan 
Islamisk Statens (IS) 
styrkor. 
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De har även, som folk, rätt till självbestämmande. De ska få stöd från samhäl-
let för att kunna upprätthålla sin egna kultur. Förklaringen säger också att ur-
sprungsfolk inte får tvingas lämna sitt land eller sina landområden.

EUROPARÅDET
Genom FN-samarbetet finns det alltså flera olika överenskommelser som ska 
skydda våra rättigheter. Men det är inte bara genom FN stater samarbetar för 
att stärka mänskliga rättigheter. I Europa, Amerika, Asien och Afrika finns även 
regionala samarbeten.

Ett sådant samarbete är Europarådet, som bildades 1949 av tio västeuropeiska 
länder. Syftet var att skydda och utveckla de mänskliga rättigheterna i Europa. 
Idag är alla europeiska länder medlemmar i Europarådet – förutom Vitryssland.

År 1950 antog Europarådet den så kallade 
Europakonventionen. I den slås fast vilka 
rättigheter medborgarna i medlemsländerna har. 
Europakonventionen rör framförallt medborgerliga 
och politiska rättigheter som rätten till liv, yttrande-
frihet, rättssäkerhet och att inte utsättas för tortyr.

En medborgare som får sina rättigheter kränkta kan vända sig till Europa-
domstolen för att få sin sak prövad. Om domstolen anser att så har skett 
måste personen få upprättelse i sitt hemland.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVERIGE
Sverige är medlem i både Förenta Nationerna och Europarådet. Vi har anslutit 
oss till de flesta av FN:s konventioner och det innebär att våra lagar ska vara i 
överensstämmelse med dessa. Men Europakonventionen är i sin helhet en del 
av svensk lagstiftning. Det finns även planer på att göra Barnkonventionen till 
svensk lag. 

Syftet var att skydda och utveckla de 
mänskliga rättigheterna i Europa. Idag 
är alla europeiska länder medlemmar i 
Europarådet - förutom Vitryssland

FOTO: MELKER DAHLSTRAND/RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN

Partikedardebatt i 
Sveriges riksdag
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Grundlagarna
Alla medborgare i Sverige har rättigheter. Dessa finns inskrivna i våra grundlagar. 
Det finns fyra grundlagar:
• regeringsformen
• tryckfrihetsförordningen
• yttrandefrihetsgrundlagen
• successionsordningen.

Man kan säga att grundlagarna fungerar som samhällets spelregler. De anger 
hur Sverige ska styras, men också vilka grundläggande rättigheter svenska med-
borgare har.

Därför har grundlagarna ett starkare skydd än vanliga lagar. Om politikerna vill 
ändra i grundlagarna krävs ett riksdagsval mellan förändringarna. Det gör att 
folket kan ta ställning i ett demokratiskt val innan de genomförs.

Våra fri- och rättigheter
I Regeringsformens andra kapitel finns våra grundläggande fri- och rättigheter 
inskrivna. Där står till exempel att dödsstraff, tortyr och kroppsbestraffningar inte 
får förekomma i Sverige. Alla som misstänks för brott ska ha rätt till en oberoen-
de och rättvis rättegång. Diskriminering är förbjudet och alla i Sverige har religi-
onsfrihet och rätt till grundläggande utbildning. Ingen medborgare får landsförvi-
sas eller förhindras att resa in i landet. Privatlivet ska skyddas mot olika intrång, 
som avlyssning och åsiktsregistrering.

Yttrandefriheten i Sverige
Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-
grundlagen skyddar och reglerar det fria ordet i 
Sverige. Alla får fritt sprida sina åsikter, söka och 
ta emot information. All censur är förbjuden. 
Censur innebär att staten eller någon myndighet 
förhandsgranskar det som ska publiceras i en 
tidning, på tv eller webben. Detta är aldrig tillåtet 
i Sverige.

Den så kallade offentlighetsprincipen ger oss 
rätt till insyn i vad politiker och myndigheter 
har för sig. Vi kan exempelvis begära att att få 
läsa offentliga handlingar, som protokoll från 
politikers möten, eller post och mejl som 
skickats till och från våra makthavare.

I grundlagarna anges även vilka begränsningar 
som finns i yttrandefriheten, som att det är 
förbjudet med ”hets mot folkgrupp”. Ingen får hota eller uttrycka missaktning 
mot någon på grund av hens ras, hudfärg, trosbekännelse, sexuella läggning, 
etniska eller nationella ursprung. Det är en begränsning av yttrandefriheten, men 
syftet är att förhindra våld och trakasserier mot vissa grupper.

”Var och en 
är gentemot 
det allmänna 
tillförsäkrad ... 

 yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift 
eller bild eller på annat sätt meddela 
upplysningar samt uttrycka tankar, 
åsikter och känslor”
Ur regeringsformens andra kapitel 
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OM KRIGET KOMMER
Så långt vilka rättigheter vi har – som individer och folk. Men vad händer om ett 
krig bryter ut? Det finns speciella regler som gäller vid krig. Dessa regler kallas för 
den humanitära rätten, eller krigets lagar.

Krigets lagar
Under mitten av 1800-talet började stater komma överens om vissa regler vid 
krig. Dessa skrevs ner i olika traktat och konventioner och brukar kallas för 
krigets lagar. Några exempel på sådana överenskommelser är de fyra 
Genèvekonventionerna.

Syftet med den humanitära rätten är att begränsa skadan av krig – i den mån det 
går. Det kan handla om vilka stridsmetoder som är tillåtna och vad som inte får 
ses som militära mål.

En viktig del av krigets lagar handlar om civilbefolkningen. Civilbefolkningen och 
civila byggnader får aldrig attackeras. Kvinnor måste skyddas mot våldtäkt och 
påtvingad prostitution. Och de som strider måste göra allt de kan för att barn inte 
deltar i kriget som soldater.

De som strider måste även försöka se till att familjer som splittrats under kriget 
kan återförenas. Sjukhus eller sjukvårdspersonal får inte anfallas. Transporter 
av livsmedel och läkemedel måste släppas fram – även till motpartens civila. Att 
belägra en stad och svälta ut civilbefolkningen är inte tillåtet.

Den som bryter mot krigets lagar gör sig skyldig till krigsförbrytelser och det 
finns internationella domstolar som dömer krigsförbrytare. Men de som begått 
krigsförbrytelser kan även dömas i nationella domstolar. En person som befinner 
sig i Sverige, men misstänks för krigsbrott i exempelvis Irak, kan alltså åtalas av 
svensk domstol.

Aleppo juli 2014. Syriska regimen 
har bombat bostadsområdet med 
så kallade tunnbomber. Foto: 
Mujaid Abu Al-Joud

Traktat: fördrag eller 
avtal mellan stater
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INVÄNDNINGAR MOT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
Vi har nu gått igenom vad mänskliga rättigheter innebär. Men är alla verkligen 
överens om de mänskliga rättigheterna? Nej, så är det inte. Vi ska nu se närmare 
på några återkommande invändningar mot de mänskliga rättigheterna. 

Allt är relativt
Vissa makthavare, religiösa ledare och filosofer hävdar att 
mänskliga rättigheter inte tar hänsyn till att polistiska system, 
moral, värderingar, traditioner och levnadssätt skiljer sig mel-
lan olika delar av världen. Värderingar uppstår i en viss miljö 
och kultur. Därför kan man inte säga att det finns värderingar 
som gäller överallt. Den här ståndpunkten kallas för kultur-
relativism och innebär att värden ses som relativa. Det som 
är rätt på en plats i världen kan vara fel på en annan.

Vi kan ta kvinnors livsvillkor som exempel. I Saudiarabien är 
familjen och släkten central. Mannen är överordnad kvinnan. 
Män kan gifta sig med flera fruar, men inte tvärt om. Vid en 
rättegång är kvinnors vittnesmål inte lika mycket värda som 
mäns. Kvinnor som vistas i offentliga miljöer måste bära slöja 
och får inte arbeta tillsammans med män. Kvinnor får inte 
arbeta eller resa utomlands utan tillåtelse från sin man eller 
en manlig släkting och de får inte heller köra bil.

Det här är inte förenligt med mänskliga rättigheter. Men för en kulturrelativist 
spelar inte det någon roll, om det följer de traditioner och normer som gäller i 
Saudiarabien. Bara för att något anses som fel här, behöver det inte vara fel där, 
menar kulturrelativisten.

Gemenskapen först
Mänskliga rättigheter utgår från individen. Men det finns filosofer och politiker 
som tycker det fel. De ser istället samhället och gemenskapen som det viktigaste. 
I dessa tankeströmningar avfärdas de mänskliga rättigheterna som ett uttryck för 
en skadlig individualism. En överdriven betoning av individen kan hota andra 
värden, som plikt, sammanhållning och tradition, menar dessa kritiker. Exem-
pelvis menade en del asiatiska politiker i början av 1990-talet att det är skillnad 
mellan västerländska och asiatiska värden. I väst är den personliga friheten viktig 
medan värden som harmoni, respekt för sina ledare och familjen är viktiga i 
Asien.

Det finns också en kritik som går ut på att varje land måste kunna utvecklas på 
sitt eget sätt, utan yttre inblandning. Mänskliga rättigheter anses då som något 
stater i väst försöker påtvinga andra delar av världen. 

DISKUTERA & FUNDERA
Gå tillbaka till första kapitlet och fundera kring vilka rättigheter 
som har kränkts när det gäller Moses, Beatriz och Kirill?

I Saudiarabien är det förbjudet för 
kvinnor att köra bil. Women 2 drive 
var en kampanj där saudiska kvinnor 
trotsade förbudet och körde ändå. 
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Mänskliga rättigheter handlar om människosyn och värderingar. Och 
det finns internationella överenskommelser som ska skydda våra 
rättigheter. Men vad innebär det för den enskilda människan? Hur 
kan personer som Moses, Beatriz, Kirill eller Yorm få sina rättigheter 
respekterade? Och vad kan du göra om dina egna eller någon 
annans rättigheter kränks?

I det här kapitlet ska vi gå igenom hur de egna och andras andras rättigheter kan 
försvaras. Vi ska titta närmare på:    

• hur man kan utkräva rättigheter i Sverige     
• Europadomstolens roll
• hur FN arbetar för att stater ska respektera mänskliga rättigheter     
• de icke-statliga organisationernas arbete     

ATT KRÄVA SIN RÄTT 
Vi börjar i Sverige. Först och främst ska en person som fått sina rättigheter 
kränkta vända sig till det egna landets myndigheter och domstolar. I Sverige kan 
en person som till exempel blivit anklagad för ett brott och fälld i domstol över-
klaga domen till en högre instans om hen anser att domen är felaktig eller i strid 
med de mänskliga rättigheterna.

Om någon känner sig orättvist behandlad av en myndighet eller tjänsteman kan 
de vända sig till justitieombudsmannen (JO). JO övervakar tjänstemän inom stat 
och kommun och vem som helst kan vända sig dit för att framföra klagomål.

ATT FÖRSVARA SINA EGNA 
OCH ANDRAS RÄTTIGHETER

Amnesty International 
dokumenterar och 
utreder människorätts-
kränkningar. Utredaren 
Donatella Rovera samlar 
in vittnesmål i Gaza. 
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Diskriminerad?
Alla är lika mycket värda, men i verkligheten behandlas 
människor olika på grund av till exempel sitt kön, 
könsidentitet eller sin hudfärg. Diskriminering innebär 
att en person blir sämre behandlad än en annan person, 
bara på grund av vem hen är. Det kan vara myndigheter, 
arbetsgivare, lärare, personal i butiker eller restauranger 
som diskriminerar.

I Sverige är all diskriminering förbjuden. Myndigheten 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att lagen 
ska efterlevas. En person som utsatts för diskriminering 
kan vända sig till DO som driver enskilda fall i domstol för 
att personen ska få upprättelse.

Europadomstolen
Sverige är med i Europarådet och Europakonventionen är 
en del av svensk lag. Om en svensk lag inte stämmer överens med Europa-
konventionen är det den sistnämnda som gäller. Vad innebär det? Jo, om det 
inte hjälper att överklaga eller driva sitt ärende i Sverige går det att vända sig till 
Europadomstolen. Men fallet måste ha överklagats ända upp till Högsta 
domstolen innan det går att vända sig dit. 

Europadomstolen tar bara emot klagomål från personer, organisationer eller
grupper. Det går alltså inte anmäla något som man tycker är allmänt fel i 
samhället till Europadomstolen.

Europadomstolen kan fastställa om en någons rättigheter kränkts och se till att 
personen får skadestånd. Hur kan det då fungera? En 14-årig flicka i Sverige 
blev smygfilmad i duschen av en nära anhörig, som gömt en videokamera i 
tvättkorgen. Hon anmälde mannen. Men han friades. Flickan vände sig då till 
Europadomstolen. Och där fick hon till slut rätt. Europadomstolen ansåg att 
svenska staten inte skyddat hennes rätt till privatliv och att hon därför hade rätt 
till skadestånd på 350 000 kronor. 

Hur arbetar FN för att stater ska respektera mänskliga rättigheter?
Hur övervakar FN att medlemsstaterna respekterar mänskliga rättigheter och 
följer internationella överenskommelser? Till varje FN-konvention finns en speciell 
kommitté som övervakar om de länder som anslutit sig till konventionen verkligen 
lever upp till den. Till kommittéerna utses personer på grund av sin kompetens. 
De är alltså inte representanter för sina länder.

Staterna skickar in rapporter om situationen i sitt land till kommittéerna, som 
granskar dessa. Även frivilligorganisationer kan skicka in “skuggrapporter” som 
ofta ger en annan bild av läget i landet som ska granskas. Om kommittén hittar 
brister framförs kritik och åtgärder föreslås. Det finns inga möjligheter att straffa 
länder som inte följer åtgärderna. Allt bygger på fri vilja. Men att få kritik av FN:s 
kommittéer är ändå negativt för ett lands internationella anseende.

DISKRIMINERINGSGRUNDERNA 
Enligt den svenska diskriminerings-
lagen kan en person bli 
diskriminerad på grund av:
• kön          
• könsöverskridande identitet 

eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan 

trosuppfattning
• funktionshinder
• sexuell läggning
• ålder.

Kommitté: grupp 
av personer som 
är tillsatta för att 
utreda en fråga 
eller behandla en 
typ av ärenden
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Förenta Nationerna är ett samarbete mellan stater. Men vad kan man göra som 
individ? Det beror på om staten anslutit sig till en viss konvention, men också om 
staten har accepterat att deras medborgare kan framföra kritik till kommittéerna. 
Om så är fallet kan en person som fått sina rättigheter kränkta göra ett skriftligt 
klagomål till en FN-kommitté. Om kommittén kommer fram till att personens 
rättigheter kränkts krävs staten på en skriftlig redogörelse för vad som hänt och 
vilka åtgärder som vidtagits. Men precis som med Europadomstolen måste 
ärendet först ha prövats i nationella domstolar och överklagats till högsta nivå.

FN:s generalförsamling har även inrättat en ”Högkommissarie för mänskliga 
rättigheter”. Högkommissarien håller kontakt med världens regeringar och 
försöker bidra till att stoppa kränkningar av mänskliga rättigheter.

Icke-statliga organisationer
Stater samarbetar alltså regionalt och internationellt för att de mänskliga rättig-
heterna ska respekteras. Det fungerar ibland, men långt ifrån alltid. Därför är det 
viktigt att vanliga människor engagerar sig för att försvara sina egna och andras 
rättigheter.

De så kallade icke-statliga organisationerna arbetar för att skydda människors 
värdighet och rättigheter. Ibland kallas en icke-statlig organisation för NGO, efter 
engelskans ”non governmental organization”. De icke-statliga organisationerna 
står fria från stater och bygger på vanliga människors stöd och engagemang.

Amnesty International är en global människorättsorganisation där mer än sju 
miljoner människor agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid. 
Organisationen är religiöst och politiskt oberoende och tar inte ställning mellan 
olika ideologier eller livsåskådningar. Det är en demokratisk organisation med 
medlemmar i över 150 länder.

INTERNATIONELLA BROTTMÅLSDOMSTOLEN
FN har möjlighet att åtala enskilda individer 
som är misstänkta för krigsförbrytelser, brott 
mot mänskligheten och folkmord. De stater 
som har skrivit under det så kallade Rom-
fördraget har lovat att själva åtala och utreda 
personer som misstänks för dessa brott. 
Men om staterna av någon anledning inte 
gör detta kan Internationella brottmåls-

domstolen ingripa. År 2012 dömdes, som första person, den 
kongolesiske  krigsherren Tomas Lubanga till 14 års fängelse 
av den internationella brottmålsdomstolen. Han dömdes för att 
hans milis hämtat barn från skolor och fotbollsplaner, utbildat 
barnen till att döda och sedan använt dem som soldater.

Våren 2016
granskade FN:s 
kommitté för 
mänskliga rättig-
heter Sverige. De 
framförde kritik på 
flera områden. Till 
exempel uppmanar 

kommittén Sverige att säkerställa lika 
rättigheter för romer när det gäller ut-
bildning, sysselsättning, bostäder och 
hälsovård. Sverige måste också se till 
att EU-migranter inte diskrimineras. 
Kritik riktas också mot det låga antalet 
fällande domar vid våldtäkt i Sverige.

FN GRANSKAR SVERIGE
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Amnesty arbetar för att människor som gripits på grund av sina åsikter ska 
friges. Men också för att avskaffa dödsstraff, tortyr, diskriminering och fattigdom 
och för kvinnors, hbtqi-personers, flyktingars och migranters rättigheter. 
Organisationen undersöker och dokumenterar staters, företags och väpnade 
gruppers människorättskränkningar. Och Amnestyaktivister utövar påtryckningar 
på makthavare och myndigheter – genom att skriva brev, samla in namnunder-
skrifter och bedriva kampanjer – för att stoppa övergreppen och ställa de 
ansvariga till svars.

Human Rights Watch är en annan människorättsorganisation. Även de har 
utredare som dokumenterar övergrepp runt om i världen. Informationen sprids 
sedan till olika medier. De bedriver också lobbyarbete och samverkar med lokala 
människorättsgrupper.

Ett annat exempel på en människorättsorganisation är Civil Rights Defenders, 
som bildades 1982 i Stockholm i syfte att försvara de medborgerliga och politiska 
rättigheterna. Inledningsvis låg fokus på Sovjetunionen och de så kallade Öststa-
terna och organisationen arbetade för att stödja människorättsförsvarare bakom 
järnridån. Men i och med Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning har 
Civil Rights Defenders utvidgat sitt geografiska område och förändrat sitt arbets-
sätt. Organisationen bevakar även situationen i Sverige.

Ytterligare en välkänd organisation är Röda Korset, som finns i 189 länder och 
arbetar utifrån den humanitära rätten. Röda Korset har funnits sedan mitten av 
1800-talet och stödjer människor som drabbas av krig och katastrofer. På grund 
av att de är neutrala och opartiska kan deras medarbetare ta sig in i krigszoner 
för att hjälpa skadade.

Andra exempel på NGO:s som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter, är 
Läkare utan gränser, Barnens rätt i samhället, Kvinna till kvinna och Rädda 
barnen. Men det finns många fler.

DISKUTERA & FUNDERA
Vad tror du bäst skulle kunna hjälpa Moses, Beatriz, Kirill och 
Yorm? Hur skulle de kunna gå tillväga för att få upprättelse?

hbtqi: homo-, bi-, 
trans-, intrasexuell 
och queer. 

järnridån: den 
gränslinje som 
delade Öst- från 
Västeuropa under 
Kalla kriget. 

Togo: Amnesty-
aktivister 
kampanjar mot 
abortförbudet i 
El Salvador
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Det finns alltså olika sätt att skydda sina egna och andras rättigheter. 
En del lyckas själva med att driva sin sak i landets domstolar, eller upp 
till exempelvis Europadomstolen. Andra behöver stöd och solidaritet från 
människor i omvärlden för upprättelse. I första kapitlet läste du om Mo-
ses, Beatriz, Kirill och Yorm. Men hur gick det för dem egentligen?

Moses Akatugba
Moses greps som 16-åring, torterades, tvingades bekänna brott och dömdes 
till döden. När han satt i fängelse och väntade på sitt straff började Amnesty-
aktivister runt om i världen samla in namnunderskrifter till stöd för hans 
frigivning. Namnlistorna och breven skickades till Nigerias myndigheter. Och 
det gav effekt. I maj 2015 meddelade guvernören i Delta State att Moses skulle 
benådas. Efter tio år i fängelse frigavs han.

Beatriz
Beatriz fick inte göra abort och hon drev sitt fall vidare till den Inter-
amerikanska domstolen, en del av ett regionalt samarbete i Amerika. De 
uppmanade El Salvadors regering att ge Beatriz den behandling som krävdes 
för att hon skulle överleva.

RÄTT SKA VARA RÄTTDemonstration 
utanför El 
Salvadores 
ambassad i 
London. 
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Samtidigt började fallet uppmärksammas i medier, både internationellt och i El 
Salvador. Människor, i olika delar av världen, engagerade sig och skickade brev 
till myndigheterna. Då tog Högsta domstolen i El Salvador åter upp fallet. Rätts-
salen var fylld till bredden. Beatriz var där. Nu gravid i sjätte månaden. Mitt 
under förhöret drabbades hon av högt blodtryck och fick föras till sjukhuset. 
Domarna meddelade de skulle fatta sitt beslut inom 15 arbetsdagar.

Nu ingrep den Interamerikanska domstolen och krävde att myndigheterna i El 
Salvador skulle göra allt i deras makt för att se till att Beatriz skulle få den vård 
hon behövde. Regeringen beslutade då att Beatriz fick göra ett kejsarsnitt. 
Barnet saknade hjärna och dog några timmar efter operationen. Men Beatriz 
överlevde.

Kirill Kalugin
I Ryssland greps Kirill när han demonstrerade för hbtqi-personers rättigheter. 
Men situationen blev allt svårare. Beväpnade män angrep en mötesplats 
för hbtqi-personer där Kirill befann sig. De misshandlade människor med 
baseboll-trä. Vid ett annat tillfälle kidnappades en av hans vänner och lämnades 
naken i en skog. Kirill fick också ta emot flera dödshot. Men han var inte bara 
rädd för människorna som hotade, utan även för den ryska polisen. Till slut blev 
det ohållbart att hela tiden vara rädd för att bli förföljd. Kirill flydde landet och tog 
sig till Tyskland där han ansökte om asyl.

Yorm Bopha
Yorm Bopha greps och dömdes, på falska grunder, till tre års fängelse. Hon över-
klagade domen och straffet sänktes till två år. Samtidigt fick hon stöd av tusentals 
aktivister runt om i världen. De krävde hennes frigivning, skrev brev och samlade 
in namnunderskrifter som skickades till Kambodjas myndigheter. Den inter-
nationella kampanjen uppmärksammades även i kambodjanska medier. Efter ett 
år i fängelse släpptes Yorm Bopha. 

Bilden längst upp: Kampanj i London till stöd för Yorm Bopha. Nedre bild till vänster: 
Namninsamling i Elfenbenskusten för att frige Moses Akatugba. Nederst till höger: 
Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter. 


