Bilaga 1 - De mänskliga rättigheterna.

I listan hittar ni olika mänskliga rättigheter som har kopplingar till klimatförändringarna. Samtliga kommer från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, men är
förenklade.
1. Rätt till frihet och jämlikhet. Vi är alla födda fria och jämlika och måste behandlas på samma sätt.
2. Diskriminering är förbjudet. Mänskliga rättigheter gäller alla, oavsett hur olika
varandra vi är, utan undantag.
3. Rätten till liv. Vi har alla rätten till liv och till att leva i frihet och säkerhet.
13. Rätten att röra sig fritt. Vi har alla rätten att bege oss vart vi vill i vårt eget land
och att resa som vi önskar.
14. Rätten att söka en trygg plats att bo på. Om vi är rädda för att bli dåligt behandlade i vårt eget land, har vi rätten att fly till ett annat land för att vara säkra.
17. Rätten till egendom. Alla har rätt till sina saker. Ingen får ta våra saker ifrån oss
utan en god anledning.
21. Rätten till demokrati. Vi har rätt att ta del i styrandet av vårt eget land.
22. Social trygghet. Vi har alla rätten att ha råd med bostad, medicin, utbildning och
barnomsorg och att ha tillräckligt med pengar för att kunna leva och hjälp till sjukvård om vi blir sjuka eller gamla.
23. Rätt till arbete. Varje vuxen har rätt att utföra ett arbete och att få rimlig betalning för det arbetet.
24. Rätt till vila och fritid. Vi har alla rätten att vila från vårt arbete och att koppla
av.
25. Mat och husrum åt alla. Vi har alla rätt till ett bra liv. Mödrar och barn,
människor som är gamla, arbetslösa och handikappade och alla människor har rätt
att få omvårdnad.
26. Rätt till utbildning. Utbildning är en rättighet.
28. En fri och rättvis värld. Vi alla ska ha samma rättigheter och friheter i våra
egna länder och i hela världen.
29. Ansvar. Vi har skyldigheter gentemot andra människor och vi måste skydda
deras rättigheter och friheter.
30. Ingen kan ta ifrån dig dina mänskliga rättigheter.
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