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Kære Lærer

Kære Lærer 

Velkommen til Skriv for Liv 2018. Vi er rigtig glade for, at du nu sidder og læser dette 
materiale.

Vi håber, at du vil bruge Skriv for Liv til at undervise i menneskerettighederne og hermed 
komme lidt tættere på de enkelte rettigheder. 

Dette dokument er et supplement til vores undervisningshæfte. Vi har skrevet det til dig, så 
du (forhåbentlig) kan føle dig bedre rustet til at kunne formidle, hvad menneskerettigheder 
egentlig er. Du er selvfølgelig velkommen til at udlevere relevante afsnit til dine elever. 
Det er tænkt som et baggrundsdokument, og du kan også nøjes med at læse dele af kapitlet.
Vi kommer ind på de rettigheder, der bliver krænket i de enkelte Skriv for Liv-sager. 

I dette kapitel vil du kunne læse om Amnesty International og begrebet empowerment. 
Vi skriver kort om menneskerettighedsforkæmpere og de udfordringer, som disse aktivister 
oplever.

Dernæst ser vi på en række forskellige rettigheder; fra ytrings- og forsamlingsfrihed til 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. I vores indholdsfortegnelse kan du se alle 
de menneskerettigheder, vi kort belyser. Vi kommer også med forslag til, hvor du kan læse 
mere om rettighederne. 

Rigtig god fornøjelse!

Amnesty International, dansk afdeling
Oktober 2018
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Dette kapitel tager udgangspunkt i de enkelte rettigheder. 

Under hver rettighed beskriver vi følgende: 

Hvad betyder denne rettighed/hvorfor er den vigtig?

Hvoraf fremgår det, at denne rettighed skal beskyttes?

Hvordan ser det ud i verden?

Hvad sker der i Danmark?

Henvisninger til yderligere materiale

Introduktion til baggrundsdokumentet

1.

2.

3.

4.

5.

Når vi henviser til de Skriv for Liv-sager, der er relevante, understreger vi dem i teksten. 
Hermed kan du let se, hvordan sagerne hænger sammen med de enkelte rettigheder. Vi 
henviser også til de specifikke artikler fra FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, 
der er relevante. 

Sidst i dokumentet kommer vi med forslag til yderligere materiale – herunder videoer, du 
kan bruge i din undervisning. 

Vores kopiark om FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder finder du på side 42.
Dette kan du printe ud til dine elever. 
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Amnesty International

Amnesty International kæmper for menneskerettighederne. 
Vores mål er en retfærdig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed. 
Vi afdækker og dokumenterer krænkelser af rettighederne og gør omverdenen opmærksom 
på det, der sker. 

Amnesty International er en global organisation, som er uafhængig af økonomiske og politiske 
interesser. Derfor kan vi lægge et større pres på de ansvarlige myndigheder. Dertil har vi mil-
lioner af medlemmer, støtter og aktivister, der kæmper sammen med os. 

Vi lægger pres på beslutningstagere og magthavere, så de respekterer og fremmer menneskeret-
tighederne. Det gør vi gennem medierne, lobbyindsatser, kampagnearbejde og undervisning. 

Siden 1961 har vi været med til at få løsladt uretfærdigt fængslede og forhindret dødsstraf 
over hele verden. Vi har presset på og fået en bedre international lovgivning på områder som 
kvinders rettigheder, handel med våben, tortur og meget mere. 
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  Hvad betyder det? 

Direkte oversat betyder ’empowerment’ at give kraften, styrken eller magten tilbage. Det vil 
sige, at de, der bliver en del af en ’empowerment’ proces, får den viden, kraft, styrke eller magt 
tilbage til selv at kunne bestemme over deres eget liv. Mennesker lærer derfor ikke kun om 
deres rettigheder, men arbejder med, hvordan de får øget kontrol over deres livsbetingelser, og 
indsigt i, hvordan de kan forandre deres situation, og kan få adgang til flere rettigheder. 

  Hvordan bruger Amnesty begrebet?

Amnesty International benytter empowerment som et centralt element, især i forhold til vores 
undervisningsstrategi. Her underviser vi ikke alene i, hvad menneskerettigheder er, men også 
i, hvordan vi i form af vores værdier, attituder og vores opførsel kan styrke rettighederne. Vi 
arbejder på at styrke personer i deres egne kompetencer for, at de kan skabe forandring og 
kan gøre krav på egne og andre personers rettigheder. 

Vi har projekter i mange dele af verden, hvor vi bruger denne tilgang. Eksempelvis i projekter 
i Burkina Faso, Senegal og Sierra Leone i Vestafrika, hvor vi i samarbejde med andre organi-
sationer arbejder for kvinders ’empowerment.’ Her arbejder vi sammen med udsatte kvinder 
for sammen at styrke deres rettigheder. 

  I hvilke sager kommer vi især ind på begrebet?

Geraldine Chacón fra Venezuela kæmper for, at de unge opnår øget indflydelse og adgang til 
rettigheder i samfundet. 

  Vil du vide mere om empowerment? 

Amnesty International: Education Empowerment Justice Programme. November 2017: 
https://www.amnesty.org/en/documents/pol32/8116/2017/en/

Amnesty International om empowerment i Brasilien: 
https://www.amnesty.no/aktuelt/empowerment-women-rios-favelas

Amnesty International om empowerment af unge. International Youth Strategy 2017-2020: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT1053692016ENGLISH.PDF

Empowerment 
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  Hvad er en menneskerettighedsforkæmper? 

Som menneskerettighedsforkæmper arbejder man for at fremme og beskytte menneskeret-
tighederne. 

Aktivisterne kan arbejde for en bred vifte af menneskerettigheder - det være sig borgerlige, 
politiske, økonomiske, sociale eller kulturelle rettigheder. De kan kæmpe for individers eller 
gruppers rettigheder, eksempelvis kvinder eller andre grupper, som bliver diskrimineret. 

Verden rundt risikerer menneskerettighedsforkæmpere at blive begrænset og dæmoniseret i 
deres arbejde. De har øget risiko for forfølgelse, hvis deres identitet i sig selv giver anled-
ning til diskrimination, og de eksempelvis er sorte, homoseksuelle eller kvinder. Derud-
over kan de også møde ekstra modstand, hvis de i deres arbejde går imod sociale normer, 
eksempelvis om kønsroller.

Det betyder, at kvindelige menneskerettighedsforkæmpere er en særlig udsat gruppe. Alene 
på baggrund af deres køn løber de en ekstra stor risiko ved at kæmpe imod krænkelser af 
menneskerettighederne. Kvindelige menneskerettighedsforkæmpere udsættes ofte for køns-
baseret diskrimination, vold og stereotype forestillinger. Ikke alene får de krænket deres 
rettigheder, men de bliver heller ikke taget seriøst som aktivister. 

Som Aura Lolita Chávez, en kvindelig menneskerettighedsforkæmper fra Guatemala, forkla-
rer det: ”Når de truer mig, siger de, at de vil slå mig ihjel, men før de slår mig ihjel, vil de 
voldtage mig. Det siger de ikke til mine mandlige kollegaer.” 

I mange sammenhænge verden over bliver kvinder stadig anset som svagere og mindre 
værd end mænd. Derfor er der i de senere år kommet et øget fokus på chikane og vold mod 
kvinder og på de udfordringer, som kvinder står overfor. 

  Vil du vide mere om menneskerettighedsforkæmpere? 

Kort video om brevaktioner og Skriv for Liv (varighed: 4 minutter)
https://amnesty.dk/undervisning/skrivforliv 

https://amnesty.dk/emner/frihed/forkaempere 

https://amnesty.dk/nyhedsliste/2018/i-forreste-linje-de-lukker-ikke-munden 

Menneskerettighedsforkæmpere
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  Følgende Skriv for Liv-sag er relevant: Brasilien

Artikel 2 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder 
I dette afsnit ser vi alene på diskrimination på baggrund af race og køn, da vores udvalgte sag 
tager udgangspunkt i disse problematikker.  

  Hvad betyder det at være fri for diskrimination? 

Alle har ret til at blive behandlet ens, uanset race, national og etnisk identitet, klasse, kaste, 
religion, køn, seksuelle orientering, kønsidentitet, kønskarakteristika, alder eller anden status.

Diskrimination er at forskelsbehandle en person eller en gruppe på baggrund af, hvem de 
er, eller hvad de tror på. Der kan være mange årsager til diskrimination, hvoraf nogle af dem 
kan være frygt, fordomme eller fordi, nogle føler sig mere værdifulde end andre. Retten til at 
leve et liv fri fra diskrimination er en helt grundlæggende rettighed, som påvirker alle andre 
rettigheder. 

  
  Hvoraf fremgår retten til ikke at blive diskrimineret?

I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder står der:

Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden 
forskelsbehandling af nogen art, for eksempel på grund af race, farve, køn, sprog, religion, 
politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller 
anden samfundsmæssig stilling (Artikel 2)

Derudover er der en række øvrige internationale konventioner, hvoraf det fremgår, at alle 
mennesker skal være lige for loven. Særlig relevant er FN’s konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder, FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination 
samt FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (Kvinde-
konventionen). 

I 2011 vedtog Europarådet en konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvin-
der og vold i hjemmet (Istanbul-konventionen). Den er den nyeste og den mest vidtgående 
beskyttelsesmæssige regionale konvention og kan tiltrædes af alle lande. 

Den danske regering er juridisk bundet af alle ovennævnte instrumenter. 

Diskriminationsforbud 
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  Hvordan ser det ud i verden?

Overalt i verden bliver mennesker udsat for diskrimination - ofte fordi de ikke følger flertallets 
gængse normer.

Til trods for, at diskrimination er en krænkelse af menneskerettighederne, er der lande som 
i deres nationale lovgivning forskelsbehandler eller kriminaliserer bestemte grupper. Eksem-
pelvis må kvinder ikke arbejde om natten i lande som Kina, Letland og Madagaskar. Kvinder 
har begrænsede rettigheder, når det gælder ægteskab og skilsmisse i lande som Afghanistan, 
Malaysia, Niger og Sudan. 

I de senere år har vi i mange lande set en opblomstring af nationalistiske, konservative partier 
og regeringer, der med fremmedfjendske reaktioner på flygtninge og migranter opfordrer til dis-
krimination og racisme og forsøger at underminere respekten for kvinders og LGBTI-personers 
rettigheder. (LGBTI står for homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og interkønnede). 

  Hvad med Danmark?

I Danmark er det forbudt at diskriminere personer alene på baggrund af race, hudfarve, religi-
on eller tro, politiske anskuelse, sociale, national eller etnisk oprindelse, handicap, alder, køn 
eller seksuel orientering. Desværre gælder forbuddet i straffeloven kun på arbejdsmarkedet og 
omfatter ikke kønsidentitet og kønskarakteristika. 

Amnesty International og organisationen LGBT Danmark har kritiseret lovgivningen for at 
være mangelfuld vedrørende diskrimination på baggrund af seksuel orientering, kønsidentitet, 
kønsudtryk og kønskarakteristikker. Det grunder i, at diskriminationssager, som opstår uden 
for arbejdspladsen, ikke kan meldes til Ligebehandlingsnævnet, som er det primære nævn for 
behandling af forskelsbehandling i Danmark. 
Derudover er diskriminerende ytringer forbudt, og det er strafbart at forhåne eller nedværdige 
personer på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksu-
elle orientering – såkaldt hadefuld tale. 

På næste side skriver vi ikke om racediskrimination i Danmark, da vi ikke har lavet research 
om dette. 

Vidste du?
•  76 lande kriminaliserer LGBTI- personer 
•  LGBTI- personer risikerer dødsstraf i 10 lande 
•  I Canada har kvinder fra oprindelige folk fire gange større risiko for at blive myrdet   
    end andre kvinder

Se mere her: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/ 

  Den udvalgte sag, hvori diskrimination fremgår: 

Brasilien 
Menneskerettighedsforkæmper Marielle Franco

Ifølge LGBTI-organisationen i Brasilien, Bahia Gay Group, blev 277 LGBTI-personer dræbt i 
Brasilien mellem januar og september 2017. Dommere har tilmed bemyndiget psykologer til 
at anvende krænkende og skadelige såkaldte ”omvendelsesterapier” i et forsøg på at ændre 
personers seksuelle orientering.
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  LGBTI

Amnesty International har et stærkt fokus på LGBTI-rettigheder. 
LGBTI-personer har samme menneskerettigheder som alle andre, og regeringer er forpligtet 
til at sikre dem. Som det første land i verden tillod Danmark registreret partnerskab i 1989.  
Lovgivningen fra 2012 gør det muligt for homoseksuelle at vælge mellem en kirkelig eller 
borgerlig vielse - dog kan præster frasige sig opgaven. 

  Transkønnede

Transpersoner er personer, som er uenige i det køn, de blev tildelt ved fødslen.
Danske transpersoner fortæller om årelange og ydmygende udredningsforløb på Sexologisk 
Klinik på Rigshospitalet, der indtil 2017 var det eneste sted i Danmark, som måtte godkende 
hormonbehandlinger og operationer. I dag kan man også blive godkendt på gynækologisk afde-
ling på Aalborg Universitetshospital, men det er stadig en proces med psykiatriske udredninger. 
Dette sker, selvom transkønnede blev slettet fra listen over psykiske sygdomme i Danmark i 2017.

  Køn

Danmarks første Ligestillingsminister blev udpeget i 1999, og året efter trådte ligestillings-
loven i kraft. Ligestillingslovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, 
herunder lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner. Lovens formål er 
desuden at modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at mod-
virke chikane, herunder seksuel chikane. 

Ligestillingsloven har givet anledning til store skridt på vejen mod ligestilling, men som orga-
nisation mener vi, at der fortsat er områder i Danmark, hvor kvinders rettigheder kan forbed-
res. Eksempelvis omkring voldtægtssager som belyst i nedenstående afsnit. 

Europarådets ekspertgruppe vedrørende bekæmpelse af vold mod kvinder, GREVIO, rettede i 
november 2017 kritik mod Danmark. Ifølge GREVIO bryder Danmark med sine forpligtelser 
i forhold til Istanbul-konventionen. GREVIO kritiserede blandt andet Danmark for, at vi ikke 
har ændret definitionen af voldtægtsparagraffen til at være baseret på manglende samtykke 
og for ikke at sikre voldtægtsofres retssikkerhed. 

  Køn og voldtægt  

Amnesty International har igennem de seneste år haft et stort fokus på voldtægtsområdet. Det 
skyldes, at det kun er et meget lille antal voldtægtsofre, der opnår retfærdighed i det danske 
retssystem. Det Kriminalpræventive Råd estimerer, at der er 5.100 voldtægter og voldtægtsfor-
søg om året – og kun 50-60 domme. 84 procent af de, der bliver voldtaget, er kvinder. 
I den danske straffelov er voldtægt defineret ud fra, at der skal kunne bevises ulovlig tvang, 
trusler om vold, fysisk vold, eller at et offer er i en hjælpeløs tilstand, hvor vedkommende 
ikke kan sige fra. Når en kvinde melder en voldtægt til politiet, er der kun en lille chance for, 
at sagen ender i retten. Mange kvinder anmelder derfor aldrig en voldtægt, fordi de ved, at 
chancen for retfærdighed er lille. 

I det sidste år har Amnesty Danmark lavet dybdegående research om voldtægtsofres adgang 
til retfærdighed, hvor vi kigger på, hvorfor der er så få anmeldelser, sigtelser og domme. Vi 
udgiver en international rapport om Danmark i januar 2019. En af vores anbefalinger til den 
danske regering er, at den implementerer Istanbul-konventionen og ændrer definitionen af 
voldtægt til at være baseret på manglende samtykke. Det vil sige, at sex uden samtykke er 
voldtægt. Ti lande i Europa har allerede indført denne lovgivning. Eksempelvis har England 
haft samtykkelovgivning i mere end 15 år. 
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  Vil du vide mere om diskriminationsforbud? 

International lovgivning
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder:
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder

FN’s Kvindekonvention:  
https://menneskeret.dk/fns-konvention-afskaffelse-former-diskrimination-kvinder-kvindekonventionen 

FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination: 
https://menneskeret.dk/fns-konvention-afskaffelse-former-racediskrimination-racediskriminationskonventionen 

Dansk lovgivning
Lov om ligestilling mellem kvinder og mænd:  https://danskelove.dk/ligestillingsloven

Amnesty International: Vedrørende diskrimination: Presse:
Diskrimination, generelt: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/ 

Lighed og retten til at være den, du er: https://amnesty.dk/emner/lighed/retten-til-at-vaere-den-du-er

Chikane af kvinder: https://amnesty.dk/nyhedsliste/2017/én-ud-af-fem-danske-kvinder-oplever-chikane-paa-nettet

Voldtægt og samtykke. Jyllands-Posten. 24.05.2018:  
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10626225/amnesty-sex-uden-samtykke-skal-vurderes-som-voldtaegt/

Amnesty International. Holdning om samtykke. 31.01.2018: 
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2018/danmark-boer-indfoere-lov-om-samtykke 

Artikler og rapporter
Institut for Menneskerettigheder. Køn. Status 2015-2016: 
https://menneskeret.dk/udgivelser/koen-status-2015-16 

GREVIO-rapport om Danmark. Nov. 2017:
https://rm.coe.int/grevio-first-baseline-report-on-denmark/16807688ae 

Berlingske Tidende, 24.11.2017: 
https://www.b.dk/politiko/europaraadet-danmark-svigter-voldsramte-kvinder-og-boern

Øvelser og film hertil 
Amnesty International og konkrete øvelser om diskrimination
LBGTI – et undervisningsmateriale til filmen Misfits. Online gratis materiale for 7.-10. klasse: 
https://amnesty.dk/undervisning/bestil-undervisningsmaterialer/lgbt-og-menneskerettigheder

FILM. Misfits. Jannik Splidsboel. Dansk dokumentar fra 2015, 74 minutter.
I Tulsa, Oklahoma, finder man mellem byens 2000 kirker Open Arms Youth Project. Byens 
eneste ungdomsklub, der huser unge LGBTI-teenagers. Disse unge betragtes som ’misfits’, og 
deres livsstil passer ikke ind i Tulsas konservative og religiøse samfund.

Kort video med Monica: Marielle Francos partner på engelsk (2 minutters varighed):
I am Monica, Marielle Franco's partner. Uploaded by Amnesty International Canada on 2018-07-04: 
https://www.youtube.com/watch?v=bXsUvcPXsvo
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Retfærdig rettergang og retssikkerhed 

Herunder uretfærdige fængslinger, samvittighedsfanger, straffrihed og fysiske angreb og drab 
begået af politiet.

  Følgende Skriv for Liv-sager er relevante: Iran, Venezuela, Marokko, Kenya og Brasilien 

Artikel 6, 7, 8, 9, 10 og 11 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

  Hvad betyder det, at alle har ret til retfærdig rettergang?

Enhver regering har pligt til at retsforfølge personer for forbrydelser ved uafhængige, uparti-
ske og kompetente domstole. Straffrihed skal bekæmpes. 
En retfærdig rettergang betyder, at alle er lige for loven og for domstolene. Retssager skal 
afgøres inden for en rimelig frist ved en offentlig kompetent, uafhængig og upartisk domstol. 
De personer, der tiltales og sigtes i straffesager, skal have adgang til en række retsgarantier 
(se listen med overskriften: Retsgarantier, på side 15.)

  Hvoraf fremgår det, at vi har retssikkerhed?

I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder står der:

Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt (Artikel 6)

Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttel-
se. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring 
og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling (Artikel 7)

Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for 
handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver ved-
kommende (Artikel 8)

Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning (Artikel 9)

Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uaf-
hængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder 
og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst mod ham rettet strafferetslig anklage 
(Artikel 10)

Enhver, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans 
skyld er godtgjort i henhold til lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han har fået alle 
de garantier, der er fornødne for hans forsvar  (Artikel 11, punkt 1)

Ingen må anses for skyldig i noget strafbart forhold på grund af nogen handling eller undla-
delse, der ikke i henhold til national eller international ret var strafbar på det tidspunkt, da 
den blev begået. Der skal heller ikke kunne idømmes strengere straf end fastsat på den tid, 
da det strafbare forhold blev begået. (Artikel 11 punkt 2)
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  De udvalgte Skriv for Liv-sager, hvori uretfærdig rettergang fremgår

Iran
Menneskerettighedsforkæmper Atena Daemi

Retssager i Iran - herunder de, der resulterer i dødsdomme - bliver systematisk og uretfærdigt 
udført. Forsvarsadvokater bliver afvist af dommere, retssager er lukkede for offentligheden og 
er ofte ekstremt kortvarige. 
Iran fængsler mange samvittighedsfanger: Senest er fire personer dømt til at afsone sammen-
lagt 45 år i fængsel for udelukkende at have praktiseret deres kristne tro (24. august 2018). 

Venezuela 
Menneskerettighedsforkæmper Geraldine Chacón

Amnesty International har dokumenteret og fordømt en bred vifte af menneskerettigheds-
krænkelser i Venezuela, senest i sin rapport fra august 2018. Venezuela har den tredje høje-
ste mordrate i verden - kun overgået af Syrien og El Salvador - og kommer på andenpladsen, 
når det gælder skuddrab. Alene i 2016 blev der begået 21.752 mord. Vi kritiserer regeringen 
for manglende beskyttelse af civile og for at 90 procent af drabene ikke efterforskes. Her-
ved får ofrene og deres pårørende ikke den retfærdighed og erstatning, de har krav på ifølge 
menneskerettighederne. Derudover har vi dokumenteret, at politiet også står bag mange af de 
dystre drabstal og er med til at anholde folk vilkårligt. Retssystemet er ikke uafhængigt, og vi 
ser mange samvittighedsfanger. Forholdene i fængslerne er kritisable. 

Vidste du?
Der er omkring 10 millioner mennesker fængslet på verdensplan

Amnesty International anslår, at 3,2 millioner mennesker i fængsel ikke har fået en 
retssag inden for rimelig tid

Se mere her: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/detention/ 

Hvad er en samvittighedsfange?
En person, der er fængslet eller på anden måde fysisk begrænset på grund af sin
politiske, religiøse eller anden overbevisning, etnisk oprindelse, køn, hudfarve, sprog,
nationale eller sociale status, fødsel, seksuel orientering eller anden status.
Det er en person som ikke har brugt vold, eller opfordret til had eller vold.

Prisoner of Conscience handbook - Amnesty International

  Hvordan ser det ud i verden?

I mange lande fængsles personer uberettiget for handlinger, vi i Danmark ikke anser som 
kriminelle. Personer får ikke en retfærdig rettergang ved eksempelvis ikke at have nogen 
advokat under forhør. De kan ofte ikke komme i kontakt med familien eller har ingen adgang 
til advokat, læge eller medicin. 
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Brasilien 
Menneskerettighedsforkæmper Marielle Franco

I Brasilien stormer politiet jævnligt slumområderne - de såkaldte favelas. Det resulterer ofte 
i skudepisoder og dødsfald. Staten registrerer ikke alle drab, der er begået af politiet, så det 
reelle drabstal er uklart. Officielle tal viser dog, at drabssager er stigende i Brasilien. Tallene 
afslører også, at der blandt de dræbte er et flertal af unge sorte mænd.
Politiet retfærdiggør deres overdrevne brug af magt og drab med, at de har handlet i selvfor-
svar over for kriminelle bander.
Fængselssystemet er overfyldt, og fanger lider overlast og bliver behandlet umenneskeligt.

Marokko
Menneskerettighedsforkæmper Nawal Benaissa

Amnesty International har dokumenteret uretfærdige retssager i Marokko.
Marokko har undladt at imødekomme krav fra FN's Arbejdsgruppe om Vilkårlig Tilbagehol-
delse. Kravet gik på, at der skal gives en passende erstatning til de personer, der har siddet 
fængslet, som kompensation for, at de har været udsat for en uretfærdig rettergang.

Fanger sultestrejker ofte for at protestere mod barske forhold i fængslerne, herunder dårlig 
hygiejne, utilstrækkelig mad og adgang til sundhed. Amnesty har dokumenteret tortur og 
mishandling i fængslerne. Mange sidder fængslet langt fra deres familier og har ikke tilstræk-
kelige muligheder for at få besøg. 

Kenya
I forbindelse med valget i Kenya i 2017 brugte politiet overdreven magt mod de demonstran-
ter, der forholdt sig kritisk til styret. Utallige personer døde under volden inden valget, og 
mindst 33 personer blev skudt af politiet, heraf to børn. Men det eksakte dødstal er ukendt. 
Det skyldes især, at mange af ofrenes familier ikke turde anmelde drabene af frygt for repres-
salier fra politiet.
I 2013 blev et påbud udstedt af højesteret for at standse chikanen, arrestationer og tvangs-
rydningerne af Sengwer-folket; det oprindelige folk, som vores sag tager udgangspunkt i. 
Sengwer-personer og Sengwer-landsbyer fordrives fortsat. 

  Hvad med Danmark?

I Danmark eksisterer en tredeling af magten (lovgivende, udøvende og den dømmende magt), 
og vi har overordnet set et velfungerende retssystem. I grundloven står nævnt, at domstolene 
skal være uafhængige. 
Amnesty International har dog kritiseret retssikkerheden for visse personer, eksempelvis ter-
rormistænkte. 

Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har ved flere 
lovændringer siden 11. september 2001 fået flere beføjelser til at aflytte ikke bare terrormis-
tænkte, men også folk, som er mistænkt for almindelig kriminalitet – eller som bare kender 
den mistænkte. Samtidig har man svækket domstolskontrollen og hermed forringet borgernes 
retssikkerhed. I retssager om udvisning af terrormistænkte har man indført et system, som 
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gør det muligt at bruge hemmelige beviser. Det vil sige beviser, som kun en særlig advokat, 
men ikke den mistænkte selv, får lejlighed til gøre sig bekendt med - og forsvare sig imod.

Politiet, PET og FE har fået flere beføjelser til at overvåge og efterforske befolkningen for at 
beskytte os mod terrorisme. Eksempelvis kan politiet foretage telefonaflytning uden en dom-
merkendelse, hvis det vurderes af PET, at et sådant indgreb er nødvendigt. Eksempelvis fik 
PET med Terrorpakken II adgang til at aflytte en ubestemt kreds af ikke-mistænkte borgeres 
telefoner og computere med blot én dommerkendelse på én terrormistænkt, for eksempel 
naboens/kollegaens/idrætsklubbens telefon. 

Internationale retsgarantier i forhold til anholdte personer og folk i fængsel: 

•  Anholdte skal underrettes om deres rettigheder: Folk har ret til at vide, hvorfor de er 
    anholdt og tilbageholdt

•  Der skal gøres brug af officielt anerkendte fængsler eller steder, når personer skal 
    tilbageholdes

•  Tilbageholdte skal have adgang til en advokat og læge på et sprog, de forstår 

•  Der bør føres en effektiv journalføring af personer i varetægt 

•  Mennesker, der er tilbageholdt, skal have kontakt med omverdenen 

•  Isolationsfængsling bør undgås 

•  Der skal være humane fængselsforhold, herunder adgang til mad og rent drikkevand 

•  Ingen unødvendig fysisk magtanvendelse må anvendes 

•  Respekt for personens værdighed: Den tilbageholdte bør kunne forlade afhørings-
    stedet med sin værdighed intakt

•  Grænser for forhør: Der skal være klare regler og retningslinjer for, hvordan afhøringer 
    skal udføres. Den tilbageholdte informeres om navn og identitet på alle de 
    tilstedeværende ved forhørsinterviewet. Der bør endvidere være klare regler for 
    længden af interviewet, og der bør indgå hvileperioder og pauser 

•  Retssystemet må ikke bruge tilståelser, der er fremskaffet ved hjælp af brug af tortur 

•  Den mistænkte har ret til at anfægte lovligheden af tilbageholdelsen 

•  Der bør være særlige foranstaltninger for sårbare grupper af tilbageholdte, eksempelvis 
    børn og personer med særlige fysiske og/eller psykiske behov eller handicap

•  Kvindelige ansatte skal være til stede ved afhøring af kvindelige fanger og bør være 
    eneansvarlige for at gennemføre kropsvisitering
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  Vil du vide mere om retfærdig rettergang og retssikkerhed?

International lovgivning
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder: 
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder 

Amnesty International: Manual
Fair Trial Manual fra Amnesty International 2014:
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014en.pdf  

Amnesty International: Vedrørende overvågning: Presse:
Frihedsberøvelse:
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/detention/ 

Venezuela. Universal Periodic Review (UPR).2011:
https://www.amnesty.org/download/Documents/28000/amr530072011en.pdf

Brasilien. Universal Periodic Review (UPR).2017:
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1954672016ENGLISH.pdf 

Marokko. Universal Periodic Review (UPR). 2017: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2954702016ENGLISH.pdf 

Dansk terrorlovgivning truer retssikkerheden: 2014: 
https://amnesty.dk/nyhedsliste/arkiv-2014/dansk-terrorlovgivning-truer-retssikkerheden

Terrorbekæmpelse sætter retssikkerheden skakmat: Artikel i Altinget. 12.06.2005:
https://www.altinget.dk/justits/artikel/amnesty-international-terrorbekaempelse-saetter-retssikkerheden-skakmat

Institut for Menneskerettigheder
Rapport om retfærdig rettergang:
https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/status/2014-15/delrapporter/retfaerdig_rettergang.pdf
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  Følgende Skriv for Liv-sag er relevant: Venezuela

Artikel 13 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

  Hvad betyder det, at vi har ret til at forlade vores eget land?

Hvis man bliver forfulgt, truet eller på anden måde føler sig utryg i sit eget land, er det vig-
tigt, at man har muligheden for at forlade det. 

Bevægelsesfrihed - både internt i landet og på tværs af grænser - betyder, at man selv har 
mulighed for at bestemme, hvor i landet man vil bo, og om og hvornår, man vil forlade sit 
eget land. 

Retten til frit at forlade det land, man bor i, betyder dog ikke, at man blot kan rejse til det 
land, man har lyst til. De nationale myndigheder i de forskellige lande kan nægte indrejse for 
bestemte grupper af borgere, eksempelvis af sikkerhedshensyn.  

  Hvoraf fremgår det, at vi har ret til at forlade vores eget land?

I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder står der:

Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget, og til at vende til-
bage til sit eget land.
(Artikel 13, 2. punkt)

I FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske rettigheder står der:
Enhver skal have ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget. 
(Artikel 12 punkt 2)

  Hvordan ser det ud i verden?

Der er flere lande i verden, som ikke overholder denne rettighed, og som på forskellig vis 
begrænser deres egne statsborgeres mulighed for at forlade landet. 

Amnesty International har et stort fokus på flygtninges rettigheder. Vi har i den forbindelse 
kritiseret myndigheder, der har forhindret deres egne statsborgere i at rejse ud af landet. Som 
i Sydsudan eksempelvis, hvor sikkerhedsstyrkerne bevidst forhindrede folk i at flygte ud af 
landet (se under afsnit: vil du vide mere).

Som organisation dokumenterer vi løbende krænkelser mod migranter. Rundt omkring i ver-
den har vi set eksempler på, at migranter er blevet ansat af arbejdsgivere, som fratager dem 
deres pas og dermed deres mulighed for at forlade landet. Du kan eksempelvis læse vores 
artikel om situationen i Qatar (se under afsnit: vil du vide mere). 

Retten til at forlade sit eget land 
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  De udvalgte sager og lande, hvor retten til at forlade sit land krænkes 

Venezuela

Menneskerettighedsforkæmper Geraldine Chacón

Venezuela har været i undtagelsestilstand siden 13. maj 2016, hvilket giver regeringen sær-
lig mulighed for at bruge dens magt til at forfølge mennesker, som kritiserer myndighederne 
og kæmper for menneskerettighederne. 
Amnesty skriver i sin årsrapport fra 2017/2018, at antallet af flygtninge fra Venezuela, som 
søger asyl i udlandet, er steget fra tidligere år, og at regeringen hyppigt fængsler de personer, 
der er kritiske over for styret. FN har anslået, at 2,3 millioner mennesker har forladt Venezu-
ela siden 2014. 

  Hvad med Danmark?

I Danmark kan danske statsborgere frit rejse ud af landet og rejse ind igen. Men Danmark har 
restriktioner, når det gælder personer, der kan få indrejse til Danmark.
Personer, der er dømt for kriminalitet i Danmark, og som ikke er danske statsborgere, kan 
som led i deres straf få en udvisning af Danmark og et indrejseforbud til Danmark og de øvri-
ge Schengen-lande. Det kan være et indrejseforbud, der gælder midlertidigt eller permanent. 

I 2016 blev der i Danmark indført en offentlig, national sanktionsliste. Det er en liste, hvor 
udlændinge nægtes indrejse til Danmark, hvis de i deres virke som religiøse forkyndere har 
udvist adfærd, der kan give grund til at tro, at de vil udgøre en trussel mod den offentlige 
orden i Danmark.
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  Vil du vide mere om retten til at forlade sit eget land?

International lovgivning
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder: 
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder 

Konventionen om Borgerlige og Politiske rettigheder: 
https://amnesty.dk/om-amnesty/borgerlige-og-politiske-rettigheder 

Dansk lovgivning
Ny i Danmark: National sanktionsliste 2016: 02.05.2017: 
https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Religiøse-forkyndere/Religiøse-forkyndere-med-indrejseforbud 

Amnesty International: Vedrørende: Retten til at forlade eget land: Presse og rapporter:
Rapport: Venezuela: This is no way to live. September 2018:
https://www.amnesty.org/en/documents/amr53/8975/2018/en/ 

South Sudan: Security forces preventing people from leaving the country. Juli 2016:
https://www.amnesty.org.au/south-sudan-security-forces/

Qatar finally joins two key human rights treaties - but what does it really mean for migrant 
workers? Juni 2018: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/qatar-finally-joins-two-key-human-

rights-treaties-but-what-does-it-really-mean-for-migrant-workers/

Venezuelans are taking desperate measures to escape. Marts 2018: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/venezuelans-are-taking-desperate-measures-to-escape
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  Hvordan ser det ud i verden?

Overvågning
Internetovervågning rammer menneskerettighedsforkæmpere, journalister og civile, som bru-
ger internettet til at dele information og råbe op om uretfærdighed. 
Over hele verden bruger regeringer sofistikerede metoder til at filtrere og blokere hjemmesider 
med kritisk indhold. De overvåger og lokaliserer menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og 
journalister.
Indsamlingen af data er så vilkårlig, at den i praksis rammer alt fra journalister og nødhjælps-
arbejdere til researchere og forretningsfolk, som ikke er under mistanke for noget kriminelt. 

Retten til privatliv 

Overvågning
Overvågning af en persons kommunikation, handlinger eller bevægelser.

Masseovervågning er overvågning af internet- og telefonkommunikation af mange men-
nesker - undertiden hele lande.

  Følgende Skriv for Liv-sager er relevante: Iran og Marokko

Artikel 12 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

                 
  Hvad betyder det, at alle har ret til et privatliv?

Vores personlige ret til frihed dækker over, at ingen må overvåges uden grund. Vi har ret til, at 
ingen blander sig unødigt i vores private forhold, vores familie, vores hjem og den kommuni-
kation, vi har med andre. Alligevel stormer masseovervågning frem.
Når regeringer overvåger internetbrugere, krænker de ikke bare ytringsfriheden og retten til 
privatliv. De misbruger teknologi til at slå hårdt ned på civilsamfundet og bruger internettet 
som et uhyggeligt våben til at undertrykke og kontrollere befolkningen. 
 

  Hvoraf fremgår retten til privatliv?

I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder står der:

Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller kor-
respondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse 
mod sådan indblanding eller angreb. 
(Artikel 12)

Dette betyder, at alle har ret til privatliv. Ingen må vilkårligt lukke sig ind i dit hus eller åbne 
dine mails.
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Over hele verden udvikler, sælger og eksporterer private firmaer overvågningsteknologi til 
lande, hvor programmerne kan bruges – ikke kun til fredelige formål – men også til at under-
trykke aktivister, journalister og politiske modstandere. 
Alligevel er der i dag meget lidt kontrol med den internationale handel med overvågnings-
teknologi.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fastslog i september 2018, at 
britisk masseovervågning, som den amerikanske whistleblower Edward Snowden afslørede i 
2013, er et brud på retten til privatliv. Britiske myndigheder indhentede oplysninger om elek-
tronisk kommunikation fra internetleverandører. Amnesty International deltog i sagsanlægget.

  De udvalgte sager og lande, hvor retten til privatliv krænkes 

Iran
Menneskerettighedsforkæmper Atena Daemi

I Iran slår myndighederne hårdt ned på personer, der ytrer sig kritisk. Utallige personer bliver 
fængslet. Iblandt de, som straffes, er personer der har kritiseret dødsstraffen. Det er menne-
skerettighedsforkæmpere, bloggere og journalister. Facebook, Twitter og YouTube er blokeret.

Marokko
Menneskerettighedsforkæmper Nawal Benaissa

I Marokko fængsler myndighederne journalister, bloggere og aktivister, som rapporterer om 
menneskerettighedsovertrædelser eller korruption. 

  Hvad med Danmark?

  Masseovervågning
I Danmark har debatten om masseovervågning primært handlet om telelogning. 
Telelogning er en metode, som registrerer og lagrer alles telefonopkald og sms’er, så myndig-
hederne kan tilgå dataene.
Amnesty International kritiserer logningen for at være et groft brud på retten til privatliv. 

  Danmark har tilladt salg til regimer, der er kendt for at slå hårdt ned på kritiske røster

I 2017 blev det afsløret, at Storbritanniens største våbenproducent, BAE Systems, via sit 
danske datterselskab i Nørresundby har eksporteret avanceret udstyr til masseovervågning af 
internettet. Udstyret er eksporteret til lande, der alle har et blakket ry når det gælder overhol-
delsen af menneskerettighederne, og hvor journalister, advokater og menneskerettighedsakti-
vister rutinemæssigt overvåges og tilbageholdes.

Danmark har dermed bistået Saudi-Arabien, Qatar og Oman i at overvåge deres befolkning og 
bidraget til at undertrykke borgere fra disse regimer. 
Især i Saudi-Arabien slår man meget hårdt ned på enhver, der ytrer sig kritisk. 
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  Vil du vide mere om retten til privatliv?

International lovgivning
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder:
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder

 
Konventionen om Borgerlige og Politiske Rettigheder:
https://amnesty.dk/om-amnesty/borgerlige-og-politiske-rettigheder 

Amnesty International: Vedrørende overvågning: Presse:
Overvågning:
https://amnesty.dk/emner/frihed/overvaagning

EU skal begrænse salg af overvågning: artikel: 17.01.2018:
https://amnesty.dk/danske-pressemeddelelser/eu-skal-begraense-salg-af-overvaagningsudstyr

 
Nye regler: artikel: 23.01.2018:
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2018/nye-regler-for-overvaagningseksport-paa-vej

Skandaløst dansk salg af overvågningsudstyr: 05.06.2017:
https://amnesty.dk/danske-pressemeddelelser/skandaloest-dansk-salg-af-overvaagningsudstyr-til-undertrykkende-regimer 

Guide to mass surveillance:
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/03/easy-guide-to-mass-surveillance/ 

Børsen: artikel: 13.09.2018:
https://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2343640/domstol_britisk_overvagning_krankede_menneske-

rettigheder.html
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  Følgende Skriv for Liv-sager er relevante: Marokko og Kenya 

Artikel 22, 25 og 27 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

  Hvad betyder det, at oprindelige folk har rettigheder? 

  

  Hvad er et oprindeligt folk? 
Et oprindeligt folk er personer, der oprindeligt boede i det pågældende land længe før, det 
blev kolonialiseret. De har - modsat et mindretal - en særlig historik i det land og skikke og 
kulturer, som går langt tilbage i tid. På verdensplan er der 5.000 forskellige grupper af oprin-
delige folk, som taler mere end 4.000 sprog. 

På grund af deres særlige position i samfundet har de fået særlige rettigheder. Modsat mino-
riteter har de eksempelvis ret til selvbestemmelse og til ikke at blive tvangsfjernet fra deres 
landområder.
Men fælles for de oprindelige folk er også, at de historisk set har været udsat for en række 
krænkelser af menneskerettighederne. 

  Hvoraf fremgår rettighederne for oprindelige folk?

I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder står der:

Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, at de økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personlig-
heds frie udvikling, gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde 
og i overensstemmelse med hver stats organisation og hjælpekilder
(Artikel 22)

Derudover er mange andre artikler i FN’s Verdenserklæring relevante. 
Særlig betydningsfuld er FN-erklæringen om oprindelige folks rettigheder, der blev vedtaget i 
2007. 
Baggrunden for erklæringen var, at oprindelige folk i verden hører til en af de mest marginalisere-
de grupper og historisk set har været udsat for diskrimination, vold og øvrige alvorlige krænkelser. 

FN’s Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder er et resultat af et enestående forhand-
lingsforløb mellem stater og oprindelige folk. Erklæringen anerkender oprindelige folks basale 
menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Blandt disse er retten til selvbestemmelse, 
kontrol over deres jord og naturressourcer, sproglige og kulturelle rettigheder med videre. 

  Hvordan ser det ud i verden? 

Amnesty International har dokumenteret krænkelser af de oprindelige folk i mange lande. 
Globalt set lever mange oprindelige folk i fattigdom eller som internt fordrevne og har dårli-
gere adgang til sundhedsfaciliteter og uddannelse end resten af befolkningen. 

Rettigheder for oprindelige folk 
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Amnesty International har dokumenteret, at oprindelige folk i Amerika får en lavere løn, har 
en dårligere uddannelse og en kortere forventet levetid end den øvrige del af befolkningen. Vi 
har dokumenteret, at børn, der kommer fra det oprindelige folk i Sydafrika, har svært ved at 
uddanne sig. I Sydøstasien har størstedelen af de piger og kvinder, der er ofre for menneske-
handel, en baggrund i en oprindelig befolkningsgruppe. 

Især kvinder kan være særligt udsatte på grund af deres kultur, klasse og køn. De har større 
risiko for mødredødelighed og for at blive forskelsbehandlet af staten. Eksempelvis blev 
2.000 fattige bønder og oprindelige kvinder steriliseret i Peru i 1990’erne, uden at de havde 
givet deres samtykke til staten. I januar 2014 lukkede myndighederne sagen, selvom kvin-
derne ikke havde fået nogen form for erstatning. 

I USA har vi også rapporteret om krænkelser af det oprindelige folk, eksempelvis i sagen om 
Standing Rock Sioux Tribe fra North Dakota. I efteråret 2016 var tusindvis af amerikanere 
samlet i en protestlejr for at beskytte ”deres vand, deres hellige steder og alle levende væse-
ner” mod den planlagte olierørledning Dakota Access Pipeline (DAPL) under Missouri River, 
der udgør den vigtigste vandressource for Standing Rock Sioux Tribe. 
 

  De udvalgte sager, hvori oprindelig folk krænkes

Kenya 
Kenyas regering respekterer ikke oprindelige folks rettigheder. 
Sengwer-folket er et oprindeligt folk i Kenya, som lever fredeligt i skoven Embobut. Sengwer-
personer bliver tvunget fra deres hjem og får deres ejendomme og traditionelle livsstil ødelagt. 
Der rapporteres løbende om vold begået af myndighederne. I juli 2018 rapporterede Sengwer- 
repræsentanter, at vagter fra skovtjenesten havde smadret tre familiers huse, stjålet penge og 
ødelagt familiens personlige ejendele. 
I januar suspenderede EU de midler, der skulle være gået til et klimaprojekt i Embobut-sko-
ven, som følge af den omfattende tvangsfordrivelse af Sengwer-folket, hvor en Sengwer-mand 
blev dræbt og en anden alvorligt såret. Også her var Kenyas skovtjenestes vagter ansvarlige. 
I maj måned 2018 offentliggjorde Amnesty International en rapport, der viste, at der ofte 
anvendes meget grov vold i forbindelse med tvangsfordrivelser i Embobut-skoven. 

Marokko
Menneskerettighedsforkæmper Nawal Benaissa

I sagen fra Marokko kæmper Nawal Benaissa for et bedre liv for befolkningen i Rif-regionen. 
Nawal kæmper dog for menneskerettigheder og social retfærdighed generelt og har aldrig 
været aktivist for Rifs uafhængighed. Men nedenstående kan indgå i jeres viden om, hvordan 
situationen opleves for de folk, der bor i Rif-området. 

Det er især berbere, der bor i Rif-området og i Sahara. Berbere er et oprindeligt folk, som har 
levet i Nordafrika i mere end 4.000 år. De kendetegner sig selv som ”Amazigh”, som betyder 
oprindelige folk på arabisk, og har deres egen kultur og sprog. Berberne kæmper for at bevare 
deres sprog og kultur, som ikke er anerkendt af de marokkanske myndigheder. De føler sig 
marginaliseret og forskelsbehandlet - også i forhold til adgang til uddannelse. 

Berbere i Marokko er blevet fordrevet fra forskellige områder af de marokkanske myndigheder 
og er blevet tvunget til at trække sig tilbage til bjergområder. 
Nogle berbiske aktivister er blevet anholdt af myndighederne, da de har udtalt sig kritisk om 
myndighedernes behandling af det berbiske folk. 
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  Hvad med Danmark?

Danmark har et stort fokus på oprindelige folks rettigheder i internationale fora som FN. Den 
danske regering har eksempelvis udtalt, at oprindelige folks rettigheder vil være et centralt 
område og en særlig dansk prioritet, når Danmark formentlig bliver valgt ind i FN’s Menne-
skerettighedsråd (med medlemskab fra januar 2019). 

  Det oprindelige folk og Grønland

Grønland er en selvstyrende del af det danske Rigsfællesskab. Der findes forskellige folke-
grupper, som kan betegnes som et oprindeligt folk i Grønland (Inuit og Thule-inuitter). 

Den danske kultur har haft indflydelse på det oprindelige folks kulturelle normer og værdier, 
og i dag er befolkningen i Grønland kulturelt knyttet til Danmark. 

  Overgreb på oprindeligt folk

Grønland var en dansk koloni indtil 1953. Grønlands status som koloni stoppede med grund-
lovsændringen i 1953, da Grønlands status blev ændret fra koloni uden for kongeriget til amt 
inden for kongeriget, og således fortsætter den danske dominans.

  I 1950’erne lod Danmark 22 grønlandske børn deltage i et dansk prestigeforsøg 

’Eksperimentet’ gik ud på, at 22 grønlandske børn i alderen fem-otte år skulle fjernes fra deres 
familier og sendes i et etårigt forløb til Danmark. Børnene skulle lære dansk sprog og kultur 
og blive forbilleder i Grønland. De danske myndigheder ønskede at give børnene en barndom 
under bedre sociale forhold, end hvad Grønland kunne tilbyde på daværende tidspunkt.

Da børnene vendte hjem til Grønland, kunne de ikke længere få lov til at bo hos deres familier.
Børnene skulle bo og opdrages efter danske normer på et Dansk Røde Kors-børnehjem og gå 
på den danske skole i Nuuk. 
Børnene havde ikke lov til at tale grønlandsk på børnehjemmet eller i skolen, og de fik kun 
sjældent lov til at besøge deres familier. Børnene mistede deres sprog, kultur og familie. 

Grønlandseksperimentet var et samarbejde mellem danske og grønlandske myndigheder - 
bistået af Dansk Røde Kors og Red Barnet. Begge organisationer har senere udtalt, at det var 
en fejltagelse, og at de har lært af det. Begge organisationer fokuserer nu på, at oprindelige 
folk skal styrkes i deres egen kultur og sprog. 
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  Vil du vide mere om rettigheder for oprindelige folk?

International lovgivning
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder:
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder

De Forende Nationers Deklaration Om Oprindelige Folks Rettigheder (dansk): 
Se især artikel 2,3, 8, 10, 11, 24, 25, 26, 27 og 28:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_danish.pdf 

 

Amnesty International: Vedrørende oprindelige folk: Presse:
Amnesty International. What we do:
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/ 

Indigenous people: Standing Rock Sioux Tribe: The Dakota Access Pipeline: 
Artikel 24.01.2017:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/amnesty-international-usa-responds-to-dapl-executive-action/ 

Marokko 
Marocco: Relentless crackdown: artikel: 07.09.2018:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/morocco-relentless-crackdown-on-thousands-of-sub-

saharan-migrants-and-refugees-is-unlawful/

Marocco: Unfair Hirak trials must be overturned: artikel: 27.06.2018:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/morocco-guilty-verdicts-returned-in-unfair-hirak-trials-

must-be-overturned/

Morocco: Brief history of the Berbers: artikel: refworld: 06.11.2000:
http://www.refworld.org/docid/3df4be668.html

Kenya
Kenya: Indigenous peoples targeted as forced evictions, continue despite government pro-
mises: artikel: 09.08.2018:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/kenya-indigenous-peoples-targeted-as-forced-

evictions-continue-despite-government-promises/ 

Grønland
Politiken: Grønlandske børn var forsøgskaniner: artikel: 08.08.2009:
https://politiken.dk/indland/art5437649/Grønlandske-børn-var-forsøgskaniner 

Den gamle by: Det grønlandske eksperiment: Blog: 12.11.2015: 
http://blog.dengamleby.dk/bagfacaden/2015/11/12/det-groenlandske-eksperiment/
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  Hvilke konsekvenser har tortur? 

Torturoverlevere døjer ofte med eftervirkninger, der forfølger dem i flere år efter, at de er 
blevet tortureret. Det er især de psykiske spor, der nedbryder menneskets personlighed og 
værdighed, og meget få personer forsætter deres liv med samme styrke som tidligere. 

Torturoverlevere kæmper med mareridt, angst, søvnbesvær, fysiske mén, genoplevelse af 
torturen i vågen tilstand, vredesudbrud og depressioner. 

  Er tortur altid forbudt? 

Forbuddet mod tortur er absolut, og det vil sige, at det aldrig er tilladt at bruge tortur. 
Torturforbuddet er blevet en international bindende norm og gælder for alle stater - også 
selvom de ikke har underskrevet de internationale traktater, der fastsætter forbuddet. Tortur 
og mishandling er også forbudt i alle situationer i henhold til den internationale humanitære 
folkeret, der træder i kraft i væbnede konflikter. Stater har anerkendt, at tortur også skal være 
forbudt i krigstider, selvom man kan opnå militær fordel af at bryde forbuddet.

  Tortur giver upålidelige informationer

Personer, som bliver tortureret, indrømmer forbrydelser, de ikke har begået. Når personer 
bliver tortureret eller mishandlet, vil nogle tale, andre vil ikke. Mange vil sige hvad som helst 
for at stoppe torturen. 

Tortur, mishandling og dødsstraf 

Herunder isolationsfængsling og fængselsforhold

  Følgende Skriv for Liv-sager er relevante: Iran og Venezuela

Artikel 3 og 5 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

  Hvad er tortur?

Tortur er en umenneskelig måde at behandle andre mennesker på. Tortur kan både være af 
fysisk eller psykisk karakter. 
Tortur bruges til at nedbryde det enkelte menneskes personlighed med det formål at straffe, 
skræmme og fremtvinge tilståelser eller informationer. Tortur rammer ofte tilfældigt og øger 
dermed frygt og svækker modstand. 

Torturmetoder 
Slag, elektrochok, simuleret kvælning, ophængning af kroppen, nedsænkning i vand, 
skodning af cigaretter på kroppen, berøvelse af søvn, lang isolationsfængsling, overvæ-
relse af andres tortur, trusler, seksuel ydmygelse, voldtægt og dårlige forhold.

Se mere her:
https://amnesty.dk/undervisning/bestil-undervisningsmaterialer/tortur
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  Hvoraf fremgår det, at vi har et forbud mod tortur og mishandling?

I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder står der:

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf 
(Artikel 5)

Ligeledes står forbuddet beskrevet i FN’s Konvention mod tortur og anden grusom, umenne-
skelig eller nedværdigende behandling eller straf:

Ingen særlige omstændigheder af nogen art, hverken krigstilstand eller trussel om krig, indre 
politisk ustabilitet eller nogen anden offentlig nødstilstand kan påberåbes til retfærdiggørelse 
af tortur 
(Artikel 2 punkt 2)

  Hvad betyder et forbud mod dødsstraf?

Dødsstraf er et brud på princippet om, at ingen må udsættes for tortur eller grusom, umen-
neskelig og nedværdigende behandling eller straf. 
Den fysiske smerte under henrettelser og det psykiske pres ved at vente på at dø i statens 
varetægt er en umenneskelig straf, uanset hvilken forbrydelse der er tale om. 
Dødsstraf er et brud på den mest fundamentale rettighed i FN’s Verdenserklæring om Men-
neskerettigheder - retten til liv. 
Derfor kan Amnesty International under ingen omstændigheder acceptere dødsstraf.

  Hvoraf fremgår det, at vi har forbud mod dødsstraf?

I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder står der:

Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed 
(Artikel 3)

Retten til liv betyder, at ingen bør fratages deres ret til livet. Det betyder, at myndigheder 
ikke kun skal afstå fra at slå folk ihjel. De skal også tage rimelige foranstaltninger for at 
forhindre død. 

  Hvordan ser det ud i verden?

  Tortur og mishandling
Mange lande overholder ikke torturforbuddet. 
Tortur bliver anvendt under forskellige påskud - eksempelvis som et middel til at bekæmpe 
terrorisme eller kriminalitet. 
Tortur går ofte ud over almindelige og uskyldige mennesker, herunder kvinder og børn, der 
bliver mishandlet og tvunget til at underskrive erklæringer om deres skyld i en forbrydelse, 
som de ikke har begået. 
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Amnesty International har dokumenteret tortur i mindst 141 lande. Mange lande i Nordafrika 
og Mellemøsten, hvor lederne forsøger at bevare magten ved hjælp af brutal undertrykkelse, 
anvender tortur. 
Dette gælder blandt andet Egypten, Syrien, Libyen, Yemen og Bahrain. 

Siden terrorangrebet på USA den 11. september 2001, er vestlige lande også blevet mere 
tilbøjelige til at anvende og se gennem fingrene med tortur. USA har blandt andet benyttet 
tortur på Guantánamo-basen - den amerikanske fangelejr på sydspidsen af Cuba, der har 
eksisteret i 16 år. Der sidder stadig 41 personer, hvis menneskerettigheder bliver ignoreret. 
I og med at fangelejren ikke ligger på amerikansk jord, er den officielt ikke underlagt USA’s 
civile lovgivning. Ifølge militæret betyder det, at de eksempelvis ikke er forpligtet til at stille 
fangerne for en dommer.

  Dødsstraf
I 2017 dokumenterede Amnesty International 993 henrettelser. 
Dette tal inkluderer ikke antallet af mennesker, som henrettes i Kina, da tallet betragtes som 
en statshemmelighed og derfor ikke offentliggøres. 

Amnesty International antager, at Kina ligger på førstepladsen, når det gælder henrettelser, 
idet vi antager at flere end 1.000 personer blev henrettet i 2017.

Kina, Iran, Saudi-Arabien, Irak og Pakistan er nogle af de lande, der hyppigt anvender døds-
straf. 

  De udvalgte sager, hvori tortur og mishandling fremgår

Iran
Menneskerettighedsforkæmper Atena Daemi

I Iran er tortur, mishandling og dødsstraf udbredt. 
Piskning, amputationer og andre grusomme og ydmygende straffe bliver udført. Myndighe-
derne godkender gennemgribende vold og diskrimination, og hundredvis af mennesker bliver 
henrettet, nogle offentligt. 

Fanger, der er tilbageholdt af politiske årsager, fratages passende lægehjælp og udsættes for 
isolation. 
Samtidig udsættes fængslede for systematiske og uretfærdige retssager. 

Venezuela
Menneskerettighedsforkæmper Geraldine Chacón

Amnesty International har dokumenteret og fordømt en bred vifte af de krænkelser, der sker 
i Venezuela, herunder vilkårlige tilbageholdelser, tortur og mishandling og kummerlige for-
hold i fængslerne. I Chacóns sag ved vi, at hun ikke fik lov til at modtage besøg fra familie 
og advokater, og at hun kun kunne kommunikere kort skriftligt med dem. Hun så kun sin 
advokat under høringerne i retssalen. Derudover havde hun kun begrænset adgang til mad 
og fik intet sollys. 
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  Hvad med Danmark

Amnesty International har ikke dokumenteret tortur i Danmark, men der er anvendt metoder, 
som er på grænsen til at være psykisk tortur. 
I Danmark anvendes isolationsfængsling. En lang isolationsfængsling kan være psykisk tortur, 
men dansk lovgivning og praksis er blevet forbedret på dette punkt. 

Flygtninge, der bor i Danmark, kan have været udsat for tortur og kæmper på lige fod med 
andre torturoverlevere, der oplever eftervirkningerne.
DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, vurderer, at 30 procent af alle flygtninge har været udsat 
for tortur.

Amnesty International har derudover kritiseret Danmark for medansvar i en tortursag: Vi har 
løbende udtalt os i sagen om mishandling af irakere under den danskledede operation Green 
Dessert i november 2004. Østre Landsret afgjorde i juni 2018, at 18 irakere skal have erstat-
ning af den danske stat. Sagen går på, at danske soldater passivt så til, da irakerne blev mis-
handlet af de irakiske politi- og sikkerhedsstyrker. Sagen er anket og skal prøves i Højesteret. 

Tortur i Danmark: 
Tortur blev afskaffet i 1837 som officiel forhørsmetode, selvom der stadig var sager 
om tortur i Danmark efterfølgende.

Man afskaffede dødsstraffen i Danmark i 1930.

Se her: https://amnesty.dk/undervisning/bestil-undervisningsmaterialer/tortur
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  Vil du vide mere om tortur, mishandling og dødsstraf?

International lovgivning 
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder:
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder 

Forbuddet mod tortur i FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf:
https://menneskeret.dk/monitorering/internationale-rapporter/fns-konventioner/fns-torturkonvention

International konvention om borgerlige og politiske rettigheder:
https://amnesty.dk/om-amnesty/borgerlige-og-politiske-rettigheder 

Amnesty International: Konkrete øvelser til tortur
Tortur – et undervisningsmateriale for 7.-10. Klasse. Kan downloades gratis. Hæftet indehol-
der øvelser til dine elever og er inddelt i temaer som Hvad er tortur, Fysiske former for tortur, 
Hvor er der tortur, Hvorfor tortur, Konsekvenser:
https://amnesty.dk/undervisning/bestil-undervisningsmaterialer/tortur

 
Amnesty Internationals danske skolesite med kurser om interaktiv undervisning i menneskeret-
tigheder, undervisningsmaterialer til gratis download og skoleservice: 
https://amnesty.dk/undervisning

Amnesty International: Vedrørende tortur: Presse:
30 years of broken promises: 13.05.2014: 
https://www.amnesty.org/en/documents/act40/004/2014/en/

What we do:  https://www.amnesty.org/en/what-we-do/torture/

Amnesty International om Guantánamo: https://amnesty.dk/nyhedsliste/2018/fortabt-i-guantánamo

Amnesty International: Dagbogen fra Guantánamo: 2015: 
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2015/dagbogen-fra-guantánamo 

Amnesty International om dødsstraf: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/ 

Amnesty International. Tortursagen, Danmark ville bremse. 2017:
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2017/tortursagen-danmark-ville-bremse

Dansk sag om inhuman behandling af fanger i Irak: 05.06.2018: 
https://amnesty.dk/danske-pressemeddelelser/skjulte-tortursager-er-en-skandale 

Kort video om tortur på engelsk
Varighed: 1 minut: https://www.amnesty.org/en/latest/education/2015/03/stop-torture-animation/ 
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Herunder brug af sociale medier.

  Følgende Skriv for Liv-sager er relevante: Iran, Marokko og Venezuela 

Artikel 19 og 20 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

  Hvad betyder det at have ret til at ytre sig?

For at leve i et godt og demokratisk samfund er det afgørende, at vi har mulighed for at kriti-
sere det samfund, vi lever i. Hvis vi ikke må kritisere samfundet og de forhold, vi lever under, 
er det meget svært at forandre det. 

Det er en grundlæggende menneskerettighed, at enhver person har ret til at ytre sig frit i 
skrift og tale. Enhver person har ret til at søge, modtage og udtrykke sig, eksempelvis gennem 
kunst og litteratur, uden andre personers eller myndigheders indblanding.

Retten til at ytre sig frit medfører dog særlige forpligtelser og ansvar. Med vores ytringer kan 
vi fornærme eller støde andre, eksempelvis marginaliserede grupper. Herved kan vi eksklude-
re, forskelsbehandle folk, opfordre til had og krænke andre mennesker. Dette vil være i strid 
med retten til at være fri for diskrimination. Derfor har vi ikke ret til at ytre os for enhver pris.  
Vi bør nøje overveje de konsekvenser, som vores ytringer kan have - især i forhold til grupper, 
som kan føle sig marginaliserede i samfundet. 

  Hvoraf fremgår det, at vi har ytringsfrihed? 

I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder står der:

Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfat-
telse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket 
som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser 
(Artikel 19)

Ytringsfriheden bliver ofte kategoriseret som en klassisk menneskerettighed under de borger-
lige og politiske frihedsrettigheder. 
Ytringsfriheden står også omtalt i FN’s Børnekonvention (artiklerne 12-15)

  Hvad betyder det at have ret til at forsamle sig?

Det betyder, at ethvert menneske har ret til at forsamle sig. 
Retten til at kunne samle sig frit giver individet mulighed for at mødes med andre og i fælles-
skab udtrykke, fremme og forsvare fælles interesser.

Forsamlingsfriheden er ikke absolut. Begrænsninger kan indføres af hensyn til statens og den 
offentlige sikkerhed.

Ytrings- og forsamlingsfrihed 
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  Hvoraf fremgår det, at vi har forsamlingsfrihed?

I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder står der:

Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger. 
(Artikel 20 1. punkt)

  Hvordan ser det ud i verden?

Det er en af vores mest fundamentale borgerlige frihedsrettigheder, og alligevel er ytrings-
friheden under beskydning hver eneste dag. Et overvejende flertal af verdens myndigheder 
overholder ikke ytrings- og forsamlingsfriheden og forsøger at eliminere aktivisters- og medi-
ernes kritiske røster. 

I mange lande er det decideret ulovligt eller livsfarligt at tage ordet og rapportere om kræn-
kelser af menneskerettighederne. Tusindvis af mennesker sidder fængslet, bliver tortureret el-
ler krænket på anden vis - alene for at have brugt deres ret til at ytre sig. Journalister tvinges 
til tavshed, selvom de blot varetager deres arbejde. 

Ifølge Amnesty International er Tyrkiet et af de lande, der fængsler flest journalister på ver-
densplan. Siden kupforsøget i juli 2016 har cirka 2.500 journalister mistet deres job. Jour-
nalister er blevet fængslet på baggrund af såkaldte "terrorhandlinger", selvom disse kriminelle 
handlinger ikke kan dokumenteres. 

  De udvalgte sager, hvori ytrings- og forsamlingsfriheden krænkes

Iran
Menneskerettighedsforkæmper Atena Daemi

I Iran undertrykker myndighederne retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed og fredelige for-
samlinger. Utallige personer sidder fængslet, fordi de har modsat sig styret og krævet ret-
færdighed. Facebook, Twitter og YouTube er blokeret, og organisationen ’The Association of 
Journalists’ er blevet suspenderet. 

Marokko 
Menneskerettighedsforkæmper Nawal Benaissa

I Marokko fængsler myndighederne journalister, bloggere og aktivister, som har kritiseret 
tjenestemænd, rapporteret om menneskerettighedsovertrædelser eller korruption. Der er også 
blevet foretaget masse-fængslinger af fredelige demonstranter, herunder børn. 

Venezuela
Menneskerettighedsforkæmper Geraldine Chacón

Mellem april og juli i år var der masseprotester i Venezuela for og imod regeringen i forskel-
lige dele af landet. 

Retten til fredelig forsamling blev ikke overholdt: Ifølge den lokale NGO Venezuelan Penal 
Forum blev 5.341 mennesker anholdt i forbindelse med demonstrationerne.
Ud af disse personer blev 726 civile anklaget for militære forbrydelser, fordi de demonstre-
rede mod regeringen. 
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  Hvad med Danmark? 

I Danmark er ytringsfriheden indskrevet i grundloven.
Ytringsfriheden er et meget omdiskuteret og aktuelt emne. 

Muhammedkrisen
I Danmark blev scenen sat i 2005, hvor Jyllands-Postens Muhammed-tegninger blev start-
skuddet til en international krise. Mange muslimer oplevede tegningerne som meget kræn-
kende. Den danske regering forsvarede tegningerne med det argument, at vi har ytringsfrihed 
i Danmark, selvom det måtte støde og provokere. 

Tibet-sagen
I forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i København i 2012 mødte demonstranter 
op på præsidentens rute gennem byen og viftede med det tibetanske flag for at protestere 
mod Kinas besættelse af Tibet. Betjente fra Københavns Politi reagerede ved at tilbageholde 
demonstranterne og tage flagene fra dem. Amnesty International har kritiseret, at demon-
stranter blev forhindret i at udøve deres grundlovssikrede ytrings- og forsamlingsfrihed. 

Tildækningsforbud
Senest er et tildækningsforbud, også kendt som burkaforbuddet, trådt i kraft i Danmark. Amnesty 
International anser forbuddet for at være i strid med både retten til privatliv, ytrings- og religions-
frihed. Det strider også mod retten til selv at bestemme sin fysiske fremtræden og påklædning.  
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  Vil du vide mere om ytrings- og forsamlingsfrihed? 

International lovgivning
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder: 
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder 

Konventionen om Borgerlige og Politiske rettigheder: https://amnesty.dk/om-amnesty/borgerlige-

og-politiske-rettigheder  

•  FN’s Børnekonvention: https://amnesty.dk/media/2249/b__rnekonvention_plakat.pdf

Amnesty International: Konkrete øvelser til ytrings- og forsamlingsfrihed
Hæfte om ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Ytringsfrihed – et undervisningsmateriale for 7.-
10. Klasse:  https://amnesty.dk/undervisning/bestil-undervisningsmaterialer/ytringsfrihed

Amnesty Internationals artikler vedrørende ytringsfrihed
Frihed: https://amnesty.dk/emner/frihed 

Tibet-sagen: https://amnesty.dk/nyhedsliste/2018/retssikkerheden-er-taberen-i-tibet-sagen 

Tildækningsforbuddet: https://amnesty.dk/danske-pressemeddelelser/tildaekningforbud-er-et-fejlskud 

Defending journalism in Turkey. 2015: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/defending-

journalism-in-a-climate-of-fear/

Demand release of jailed journalist in Turkey. 2017:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/turkey-250000-demand-release-of-jailed-journalists/ 

Free Turkey. 2017: https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/02/free-turkey-media/
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Herunder adgang til sundhed, bekæmpelse af fattigdom, retten til passende bolig og tvangs-
rydninger.

  Følgende Skriv for Liv-sager er relevante: Venezuela, Kenya, Marokko (Brasilien) 

Artiklerne 22-27, men primært artikel 22 og 25 i FN’s Verdenserklæring om Menneskeret-
tigheder.

  Hvad betyder retten til grundlæggende social- og økonomisk tryghed og retten til
  livsnødvendige forhold?

Alle personer har ret til liv. Under økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder hører retten 
til passende levestandard, til social sikkerhed, retten til sundhed og undervisning, retten til 
at arbejde og retten til en passende bolig. 

Nogle forfattere opdeler menneskerettighederne i ’positive’ versus ’negative’ rettigheder. 
Forstået på den måde, at negative rettigheder oftest er de borgerlige og politiske rettigheder, 
hvor staten skal afholde sig fra at gøre indgreb i dem. Hvorimod staten skal iværksætte posi-
tive foranstaltninger ved de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 

Der er et vist naturligt samspil mellem de forskellige rettighedsformer. Eksempelvis kan man 
miste livet eller blive udsat for umenneskelig behandling, hvis ikke man får mad, vand og 
sygdomsbehandling. Dermed kan staten under visse omstændigheder være forpligtet til at 
sikre økonomiske og sociale rettigheder for ikke at krænke de civile og politiske rettigheder. I 
mange af Amnesty Internationals rapporter (senest om Venezuela) ser vi også, hvordan økono-
misk fattige mennesker oftest er de personer, der er mest udsatte, når det gælder krænkelser 
af menneskerettighederne. 

Amnesty International ser rettighederne som udelelige, indbyrdes forbundne og afhængige, 
og vi finder derfor, at økonomiske, sociale og kulturelle (ØSK) rettigheder er ligeså vigtige 
som borgerlige og politiske rettigheder. 

  Hvoraf fremgår det, at vi har disse rettigheder?

I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder står der:

Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, at de økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personlig-
heds frie udvikling, gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde 
og i overensstemmelse med hver stats organisation og hjælpekilder. (Artikel 22)

Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og 
velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret 
til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller 
andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt. (Artikel 25)

Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 
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Derudover står der en række relevante artikler i FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale 
og Kulturelle rettigheder. Konventionen indeholder 30 artikler og er juridisk bindende for de 
lande, der har underskrevet, herunder for Danmark. 

  Retten til sundhed 

Om retten til sundhed fastslår Konventionen, at staterne skal anerkende ethvert menneskes 
ret til at nyde den højest opnåelige fysiske og psykiske sundhed. Derfor skal staterne træffe 
foranstaltninger for at opnå den fulde virkeliggørelse af retten til sundhed, herunder for at 
forebygge, behandle og bekæmpe sygdomme og sikre ethvert menneskes adgang til læge-
hjælp og behandling og pleje under sygdom. FN’s komité om økonomiske, sociale og kulturel-
le rettigheder har udtalt, at sundhedsydelser skal være fysisk og økonomisk tilgængelige for 
alle – især de mest sårbare og marginaliserede grupper i befolkningen – både i lov og praksis 
– uden nogen former for diskrimination.

  Hvordan ser det ud i verden? 

Over en milliard mennesker i verden lever i slum. Levevilkårene er ofte dystre med overbefolk-
ning, ringe eller ingen adgang til rent vand og nærende mad, toiletter eller sundhedsydelser.

  Tvangsfordrivelse/tvangsrydninger

En tvangsrydning er, når mennesker mod deres vilje fordrives fra deres hjem, uden at de 
er sikret adgang til domstole eller andre juridiske retssikkerhedsgarantier. Tvangsrydninger 
foregår, selvom beboerne ifølge menneskerettighederne har ret til at blive varslet om tvangs-
rydningen og blive hørt i sagen ved uafhængige domstole og få erstatning for deres tab. 
Men beboerne får ikke mulighed for at blive hørt eller have indflydelse på processen, inden 
deres liv bliver revet op med rode. De risikerer at blive efterladt uden tag over hovedet, at 
miste deres ejendele, job og sociale netværk. 

I forbindelse med tvangsrydninger har Amnesty International dokumenteret talrige eksempler på 
overgreb, brug af vold og ulovlige fængslinger, hvis beboerne modsætter sig at blive forflyttet. 

Vidste du?
842 millioner mennesker er underernærede

Over en milliard mennesker lever i slum, og tallet er stigende 

Der kommer 65 millioner nye slumbeboere til hvert eneste år
Det svarer til 130 mennesker i minuttet

8,1 millioner børn er døde, før de nåede deres femårs fødselsdag. De fleste af disse 
dødsfald kunne være blevet forhindret, eksempelvis ved bedre adgang til sundhed

Se mere her: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/living-in-dignity/ 
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  De udvalgte sager, hvori de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, krænkes 

Venezuela
Menneskerettighedsforkæmper Geraldine Chacón

Ifølge Amnesty Internationals årsrapport 2017/18 udtalte FN’s Levnedsmiddel- og Land-
brugsorganisation i sin globale rapport om fødevarekrisen 2017, at der manglede pålidelige 
officielle data om Venezuela. 
Den økonomiske krise i landet er dog velkendt. Det skyldes, at den venezuelanske regerings 
indtægtskilde er baseret på produktion og eksport af olie, mens den har importeret stort set 
alle andre varer. Et fald i oliepriserne i 2014 betød, at Venezuela mistede væsentlige indtæg-
ter og havde svært ved at købe nye varer. Varemanglen betyder, at størstedelen af den vene-
zuelanske befolkning ikke kan købe basale dagligvarer, og at der er en hyperinflation i landet. 
Der er også stor mangel på medicin.  

I Amnesty Internationals nyeste rapport om Venezuela (september 2018) dokumenterer vi, 
hvordan de mange mord i landet især er rettet mod unge mænd, der lever i fattigdom. 

Kenya 
I 2013 udstedte Højesteret et påbud om, at chikanen, arrestationerne og tvangsrydninger af 
Sengwer-folket skulle stoppe. Det oprindelige Sengwer-folk og Sengwer-landsbyer fordrives 
fortsat.

Marokko
Menneskerettighedsforkæmper Nawal Benaissa

Den 28. oktober i 2016 blev 31-årige Mouhcine Fikri knust og mistede livet i en skraldebil i 
Rif-regionen. Dette fandt sted, mens han forsøgte at få de varer tilbage, som myndighederne 
havde konfiskeret fra ham. 

Tragedien førte til demonstrationer i mere end tyve byer og skabte frygt blandt politiske 
ledere i landet. 
Kravet fra demonstranterne om en uafhængig undersøgelse af omstændighederne ved Mouhci-
ne Fikris død udviklede sig hurtigt til en bevægelse. Den krævede en ende på korruption og 
undertrykkelse og adgang til job, sundhedspleje, uddannelse og en bedre infrastruktur. 
Indbyggerne i Rif-regionen har længe følt sig marginaliseret af den marokkanske stat. 

Politiets styrker slog ned på demonstranterne og indbyggerne i Rif-regionen. Mere end 400 
personer blev arresteret, og gennem undertrykkelse forhindrede myndighederne flere store 
demonstrationer. 

  Hvad med Danmark?

Grundloven indeholder økonomiske og sociale rettigheder. Grundloven beskytter retten til 
blandt andet undervisning, retten til erhverv, arbejde og retten til forsørgelse. 

I de senere år har vi oplevet stramninger i Danmark, som er gået ud over danskere, der ikke 
er i arbejde, og som ikke har boet i landet i syv af de sidste otte år. Eksempelvis kontant-
hjælpsreformen, som har været kritiseret fra mange sider, herunder Institut for Menneskeret-
tigheder, for at øge antallet af økonomisk fattige i Danmark.  
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Derudover er der for nylig kommet stramninger inden for sundhedsvæsenet. Der er indført et 
krav om betaling af gebyr for fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet for personer, som 
har været bosat i Danmark i mere end tre år. Tilmed er det frivilligt for regionerne at vurdere, 
om der er behov for at anvende en certificeret tolk.

Tolkeydelser kan imidlertid være afgørende for, at det enkelte menneske kan få opfyldt sine 
menneskerettigheder. En mangelfuld eller manglende kommunikation kan i yderste konse-
kvens føre til fejldiagnosticeringer og fejlbehandlinger. Hertil kommer, at manglende eller 
dårlig tolkning kan hindre lige adgang til sundhed for borgere, der ikke behersker det danske 
sprog. Institut for Menneskerettigheder har i sit høringssvar anbefalet, at regionerne forpligtes 
til at benytte certificerede tolke for at sikre, at tolkningen foregår korrekt - dog med mulighed 
for undtagelser for meget små sprog. 
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  Vil du vide mere om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder?

International lovgivning
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder:
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder 

Bekendtgørelse af den internationale konvention om sociale, økonomiske og kulturelle ret-
tigheder: 
https://amnesty.dk/media/4357/fns-konvention-om-sociale-oekonomiske-og-kulturelle-rettigheder.pdf 

Amnesty International: Vedrørende ØSKR: Kampagne og presse
Kampagne om værdighed: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/living-in-dignity/

Om Hirak-bevægelsen: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2979122018ENGLISH.pdf 

Institut for Menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder: ØSKR. 2017:
https://menneskeret.dk/internationale-konvention-oekonomiske-sociale-kulturelle-rettigheder-1966  

Institut for Menneskerettigheder: Høring over udkast til forslag til lov om certificeringsordning 
for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet: 20.08.2018:
https://menneskeret.dk/hoeringssvar/certificeringsordning-fremmedsprogstolke-paa-sundhedsomraadet 

Supplementary Information to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
on Relevant Topics Concerning Denmark Prior to the Adoption of List of Issues: 30.8.2018:
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/DNK/INT_CESCR_ICO_DNK_32253_E.pdf 

Marokko
Artikel, Toward Freedom om Hirak. 20.12.2017:
https://towardfreedom.org/archives/africa-archives/hirak-moroccan-peoples-movement-demands-change-

streets/

Venezuela 
BBC: 22.08.2018: How Venezuela's crisis developed and drove out millions of people:
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36319877

Rapport: Venezuela: This is no way to live, September 2018:
https://www.amnesty.org/en/documents/amr53/8975/2018/en/ 
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FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder: (Se kopiark side 42)
https://amnesty.dk/om-amnesty/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheder

Dansk lovgivning 
Grundloven er tilgængelig på: www.foxylex.dk/grundloven 

Amnesty International 
Amnesty Internationals internationale hjemmeside: www.amnesty.org

Amnesty Internationals danske hjemmeside: www.amnesty.dk 

Amnesty Internationals danske skolesite med kurser om interaktiv undervisning i menneskeret
tigheder, undervisningsmaterialer til gratis download og skoleservice: 
https://amnesty.dk/undervisning

Amnesty årsrapport 2017/18
Amnesty International Report 2017/18: 
https://amnesty.dk/media/3925/amnesty-international_aarsrapport_2017_18.pdf

Dansk artikel om Amnesty Internationals årsrapport, 2017: 
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2018/statssponsoreret-had-skaber-ny-aera-for-aktivister

Videoer om Skriv For Liv og det at skrive et brev (alle er på dansk): 
Om Skriv for Liv: https://vimeo.com/192441783 

Om betydningen af et brev: https://vimeo.com/78621070 

Om Skriv for Liv og Albert Woodfox-sagen fra 2016: https://vimeo.com/232466529 

 

Videoer om menneskerettigheder 
Du kan også lære mere fra disse tre film, der er produceret af Institut for Menneskerettigheder: 

Youtube link: Hvad er menneskerettigheder?
https://www.youtube.com/watch?v=XrSBW6p3Bmw

Youtube link: FN's Børnekonvention - du har ret til at kende dine rettigheder  
https://www.youtube.com/watch?v=kCX1DgZdCes

Youtube link: 3 grundlæggende rettigheder fra FN's Verdenserklæring om menneskerettigheder  
https://www.youtube.com/watch?v=sS6X0y20fD4

Litteratur og supplerende materiale
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  BORGERLIGE RETTIGHEDER

Retten til liv, frihed fra tortur og slaveri, retten til ikke at blive diskrimineret 
Artikel 1 Frihed og lighed i værdighed og rettigheder
Artikel 2 Ret til ikke at blive diskrimineret 
Artikel 3 Ret til liv, frihed og sikkerhed 
Artikel 4 Frihed fra slaveri 
Artikel 5 Frihed fra tortur 

  JURIDISKE RETTIGHEDER 

Retten til at blive formodet uskyldig, retten til en retfærdig retssag, retten til at være fri for vilkårlig 
anholdelse eller tilbageholdelse
Artikel 6 Alle mennesker er beskyttet af loven 
Artikel 7 Alle mennesker er lige for loven 
Artikel 8 Ret til erstatning, når ens rettigheder ikke bliver overholdt
Artikel 9 Ingen uretfærdig anholdelse, tilbageholdelse eller udvisning 
Artikel 10 Ret til en retfærdig retssag 
Artikel 11 Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist 
Artikel 14 Ret til at rejse til et andet land og blive beskyttet 

  SOCIALE RETTIGHEDER

Retten til uddannelse, til at stifte og beholde en familie, til fritid, til sundhedspleje
Artikel 12 Privatliv og retten til personligt liv og familieliv
Artikel 13 Frihed til at bo og rejse frit inden for landets grænser 
Artikel 16 Ret til at gifte sig og stifte familie 
Artikel 24 Ret til afslapning og fritid 
Artikel 26 Ret til uddannelse, herunder gratis grundskoleuddannelse 

  ØKONOMISKE RETTIGHEDER

Retten til ejendom, til arbejde, til bolig, til pension, til en tilstrækkelig levestandard 
Artikel 15 Ret til nationalitet 
Artikel 17 Ret til at eje ejendom og ejendele 
Artikel 22 Ret til social sikkerhed 
Artikel 23 Ret til arbejde for en retfærdig løn og til medlemskab af en fagforening 
Artikel 25 Ret til en levestandard, som er tilstrækkelig for dit helbred og velbefindende 

  POLITISKE RETTIGHEDER 

Retten til at deltage i regeringen, retten til at stemme, retten til fredelig forsamling, retten til ytringsfri-
hed, fri tro og religion 
Artikel 18 Frihed til at tænke og tro, som man vil (herunder religionsfrihed) 
Artikel 19 Ret til ytringsfrihed og til frit at sprede information
Artikel 20 Frihed til at tilhøre foreninger og mødes med andre på fredelig vis 
Artikel 21 Ret til at indgå i regeringen i sit land 

  KULTURELLE OG SOLIDARISKE RETTIGHEDER 

Retten til at deltage i det kulturelle liv i samfundet
Artikel 27 Ret til at deltage i sit samfunds kulturelle liv 
Artikel 28 Ret til en international orden hvor alle disse rettigheder kan blive realiseret 
Artikel 29 Ansvar for at respektere andres rettigheder 
Artikel 30 Ingen fratagelse af andres rettigheder!

KOPIARK: Simpel udgave af
Verdenserklæringen om Menneskerettigheder
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3

Amnesty International

Amnesty International kæmper for menneskerettighederne. 
Vores mål er en retfærdig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed. Vi afdæk-
ker og dokumenterer krænkelser af rettighederne og gør omverdenen opmærksom på det, der 
sker. 

Amnesty International er en global organisation, som er uafhængig af økonomiske og politiske 
interesser. Derfor kan vi lægge et større pres på de ansvarlige myndigheder. Dertil har vi mil-
lioner af medlemmer, støtter og aktivister, der kæmper sammen med os. 

Vi lægger pres på beslutningstagere og magthavere, så de respekterer og fremmer menneskeret-
tighederne. Det gør vi gennem medierne, lobbyindsatser, kampagnearbejde og undervisning. 

Siden 1961 har vi været med til at få løsladt uretfærdigt fængslede og forhindret dødsstraf 
over hele verden. Vi har presset på og fået en bedre international lovgivning på områder som 
kvinders rettigheder, handel med våben, tortur og meget mere. 
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