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ET VENDEPUNKT

MeToo-bevægelsen, klimabevægelsen, 
Black Lives Matter-bevægelsen og de 
gennemgribende samfundsforandringer 
som følge af covid-19-pandemien. Alle er de 
eksempler på kampe, der i disse år udspiller 
sig om grænserne for frihed og lighed. 
Kampe, der viser, at menneskerettighederne 
er under pres – men også, at mennesker 
er klar til at engagere sig og handle for et 
bedre samfund. 

Unge er en stærk drivkraft i disse års 
politiske bevægelser. Vi tror på ung-
dommen og unges evner til at skabe 
forandringer. Og vi tror på, at en øget 
bevidsthed om menneskerettighedernes 
betydning og rækkevidde i vores liv, 
hverdag og samfund vil styrke fremtidige 
generationers evne til at debattere og 
bidrage til at løse nogle af tidens sværeste 
og vigtigste dilemmaer. 

Vores ytringsfrihed har været til heftig debat 
de seneste år i forbindelse med krænkende 
ytringer overfor særligt etniske minoriteter 
og kvinder. Retten til ligebehandling er 
fortsat udfordret af fx ghettoloven, og 
ny teknologi har betydet ikke bare nye 
muligheder, men også nye udfordringer for 
vores rettigheder og demokrati. 

Når unge kvinder trækker sig fra den 
offentlige debat på grund af hadefuld tale 
og trusler, når onlinedebat modereres 
af de sociale platforme, når etniske 

minoriteter diskrimineres på bolig- og 
jobmarkedet, og når unge får delt private 
billeder uden samtykke, så handler det om 
menneskerettighederne.

Den seneste tid har vi i samfundsdebatten 
taget hul på store og vigtige diskussioner 
om racisme, køn, seksuelle krænkelser, 
klima og senest indskrænkelsen af vores 
frihedsrettigheder i forbindelse med 
covid-19. Vi er på vej til at opnå en mere 
nuanceret forståelse af, hvad det vil sige at 
være udsat for fx racisme eller seksuelle 
krænkelser. Men hvordan handler vi på de 
nye indsigter og forståelser? 

Tiden er inde til at gå sammen om at skabe 
en bevægelse mod et frit og lige samfund. 
Med Menneskerettighedsalliancen vil vi 
inspirere, uddanne, mobilisere og igang-
sætte initiativer, der gør menneske rettig-
hederne relevante og nærværende i unges 
hverdag. Vi vil arbejde for, at alle unge 
kender deres rettigheder og pligter, og 
at de med  menneskerettighederne som 
afsæt styrker deres forudsætninger for at 
debattere samfundsmæssige udfordringer 
og løsninger.  

Vores ambition er at styrke ungdommen i 
kurs mod et frit og lige samfund og bringe 
menneskerettighederne fra hjerne til hjerte 
og fra papir og ud i praksis.

Derfor inviterer vi organisationer, 
institutioner og ikke mindst ungdommen 
indenfor i Menneskerettighedsalliancen.
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FRIHED OG LIGHED 
UNDER PRES

Frihed er en grundlæggende værdi i 
Grundloven og i det danske samfund. Vi 
hylder princippet om lighed for loven og 
troen på, at mennesker er lige meget værd. 
Og vi værner samtidig om retten til at 
mene, tro og sige det, vi vil. 

Mange af vores menneskerettigheder er 
også demokratiske rettigheder. Princippet 
om at ”folkets vilje skal være grundlaget 
for autoriteten til enhver regering” 
står tydeligt i Verdenserklæringen om 
Menneskerettigheder. Ytringsfrihed, 
organisationsfrihed, ret til politisk 
deltagelse og ret til at stemme og opstille 
til valg er grundsten i vores demokrati. 
Det afspejler sig i demokratiet, når 
grundlæggende rettigheder er under pres. 

Opsplitning i samfundet, hadefuld tale, 
meningssiloer, fake news, indholdsstyring 
og ekkokamre truer den demokratiske 
samtale – både digitalt og på gadeplan. 
Vi vil skabe rum, hvor meninger kan 
brydes og uenighed respekteres. Med 
menneskerettighederne som både mål og 
middel vil vi styrke ungdommens viden og 
handlekraft til at sige til, sige fra og gribe 
ind. 

Vi ser særligt tre problemstillinger, 
der udfordrer friheden og ligheden i 
samfundet, og som vi ønsker at debattere 
og finde løsninger på. 

RACISME OG DISKRIMINATION
Som samfund skal vi sikre, at ingen 
bliver udsat for diskrimination på grund 
af deres hudfarve, etnicitet eller religion. 

Det betyder, at ethvert menneske har de 
samme rettigheder – uanset religion, race 
eller etnisk oprindelse. 

Men diskrimination og racisme er 
stadig udbredt i det danske samfund. 
Etniske minoriteter oplever at blive 
forskelsbehandlet, når de søger job, er 
under uddannelse, går i byen, når de møder 
sundhedsvæsenet, politiet eller bevæger 
sig i digitale fora.  

Ord som ytringssikkerhed, krænkelses-
kultur og identitetspolitik og debatten 
om, hvorvidt man skal revidere vejnavne 
ud fra nutidens syn på ligeværd, er alle 
forskellige perspektiver på racisme som et 
vilkår i samfundet i dag. I en undersøgelse 
foretaget af Megafon mener ca. halvdelen 
af de deltagende, at racisme ikke er et 
udbredt problem i Danmark. Samtidig 
er hadforbrydelser en vedvarende 
udfordring i Danmark, og blandt etniske 
minoriteter har knap halvdelen ifølge det 
nationale Integrationsbarometer oplevet 
diskrimination. 

LIGESTILLING OG KØN
Ligestilling har været på dagsordenen i 
Danmark i mange år, og selvom vi på nogle 
områder har gjort store fremskridt, halter vi 
stadig gevaldigt efter på andre. Det gælder 
på uddannelses- og arbejdsmarkedet, 
indenfor ledelse og bestyrelsesposter, men 
også i familielivet og i digitale fora.

Fastlåste forståelser af, hvordan mænd 
og kvinder skal opføre sig, er stadig 
udbredte. Især unge kvinder oplever at 

blive udskammet på sociale medier, fordi 
de taler, ser ud eller klæder sig på en måde, 
som dømmes ’upassende’. Nogle kvinder 
og mænd udsættes for social kontrol, og 
deres frihed bliver begrænset af deres egen 
omgangskreds og familie. Det gælder både 
i etniske minoritets- og majoritetsmiljøer.

LGBT+ personer trives markant dårligere 
end heteroseksuelle og ciskønnede, viser 
undersøgelsen Projekt Sexus. De er bl.a. 
oftere ensomme, har dårligere selvvurderet 
helbred og er oftere i behandling for 
psykiske problemer. 

Samtidig udfordrer ungdommen 
kønsstereotyperne, og rammerne for 
kønsidentitet er mere flydende end 
nogensinde før. 

TEKNOLOGI OG DET  
DEMOKRATISKE RUM 
Fri oplysning har aldrig været mere 
tilgængelig, og den demokratiske 
samtale har aldrig været lettere at tilgå. 
Sociale medier har givet en direkte linje 
mellem politikere og borgere, unge 
og meningsdannere, myndigheder og 
græsrødder.

Og så alligevel ikke. Tech-giganter spiller 
en stadig større rolle i samfundet, fordi 
de kontrollerer de platforme og tjenester, 
hvor kommunikation, informationssøgning 
og offentlig debat udfolder sig. Samtidig 
opererer virksomhederne ud fra en 
forretningsmodel, der er baseret på 
at indsamle og analysere så mange 
oplysninger om borgerne som muligt. 

Det giver de sociale platforme og tjenester 
en hidtil uhørt mulighed for at påvirke 
demokratiske processer og udfordre vores 
ret til fri information, ytringsfrihed og 
privatliv. Og det har den konsekvens, at det 
er datadrevne algoritmer, der bestemmer, 
hvilke nyheder og kulturelle tilbud vi 
får vist, og hvilke venner, bekendte eller 
meningsdannere vi modtager nyheder fra. 

Det får en selvforstærkende effekt, hvor vi 
ubemærket skubbes i retning af nyheder 
og debatter, der bestyrker vores egne 
holdninger frem for at blive udfordret 
af andre. Samtidig gør misinformation 
på nettet såvel som platformenes 
indholdsstyring og den hårde tone, at 
debatten mister sine nuancer og den 
demokratiske samtale bliver fattigere.
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TAL DER TALER 
• Hver 7. kommentar på Facebook er hadefuld og oftest rettet mod etnicitet, religion og 

køn (Institut for Menneskerettigheder 2017)

• Minoritetsetniske kvinder med tørklæde skal skrive 60% flere ansøgninger end etnisk 
danske kvinder for at komme til jobsamtale (Københavns Universitet 2020)

• Lønforskellen mellem mænd og kvinder er mellem 4 og 7 %, når der tages højde 
for forskellene i uddannelse. erhvervserfaring, sektor, branche og arbejdsfunktion 
(Danmarks Statistik)

• 30 % af minoritetsetniske unge mellem 15 og 17 år oplever, at de har begrænset 
selvbestemmelse i valget af kæreste og ægtefælle, mens det samme gælder 5 % af 
majoritetsetniske unge (Styrelsen for International Rekruttering og Integration 2017)

• Ca. hver fjerde (24 %) ung mellem 13 og 17 år har oplevet, at der bliver spredt rygter 
om deres sexliv på sociale medier (Red Barnet 2018)

• Gennemsnitligt har ca. 6.700 kvinder årligt oplevet at blive udsat for voldtægt eller 
voldtægtsforsøg i perioden 2008-2019. Men langt størstedelen går ikke til politiet. I 
2019 modtog politiet 1.662 anmeldelser (Justitsministeriet mfl. 2020)



TAL DER TALER 
• Knap halvdelen af danske unge kan ikke nævne en eneste menneskerettighed, 

når de bliver spurgt, hvilke rettigheder de kan komme i tanke om (Institut for 
Menneskerettigheder og UNICEF Danmark 2019)

• Børn og unge er stærkt underrepræsenteret i fx nyhedsmedierne – 0,4 % af 
nyhedsstoffet har børn og unge som kilder (UNICEF Danmark 2019)

INDBLIK I EN  
UNGDOMSGENERATION

Ungdommen er det tidspunkt i livet, hvor 
man skaber sine egne holdninger, drømme 
og værdier i den verden, der åbner sig 
for en. Unge er ofte mere nysgerrige, 
modige og klar til at gøre op med fastlåste 
strukturer. 

Men at være ung kan også betyde at 
være sårbar og usikker. De færreste går 
med helt sikre skridt ind i voksenlivet, 
og unge er også særligt udsatte, når 
det gælder krænkelser i nattelivet, på 
sociale medier, i uddannelsessystemet 
og på arbejdspladser. Ensomhed, psykisk 
mistrivsel, præstationsangst, frygt for 
ikke at slå til og manglende tro på egne 
evner og holdninger er også en del af 
fortællingen om ungdommen. 

Det er derfor svært at beskrive en ungdoms-
generation med én eller fire fortællinger. 
Der er flere ungdoms identiteter og 
livshistorier, end der er cpr-numre. 

Menneskerettighedsalliancen henvender 
sig særligt til unge. Det er blandt unge, at 
opbakningen til menneskerettighederne 
er størst. langt over halvdelen af de 
18-29-årige i Danmark mener, at menneske-

rettighederne ikke må brydes under nogen 
omstændig heder. Det er den højeste 
tilslutning blandt alle voksne danskere 
(Amnesty International 2018).

Men ligesom Hal Kochs pointe om 
demokratiet kan vi ikke tage menneske-
rettig hederne for givet. Tværtimod skal 
menneske rettighederne vindes i hver 
generation, og vi tror på, at ungdoms-
generationerne har et kæmpe potentiale 
for at gå forrest i bevægelsen mod frihed og 
lighed.

Det er Menneskerettighedsalliancens 
ambition at inddrage en bred skare af unge. 
Både dem, der allerede interesserer sig 
for udviklingen af samfundet og deltager 
i fx frivillige foreninger, kulturlivet og 
politik, men også unge, der har et perifært 
forhold til sunde fællesskaber, som er 
underrepræsenterede i fx den offentlige 
debat og ikke har et stort overskud til 
at forholde sig til det omkringliggende 
samfund.

Gennem fire personaer beskriver vi de 
grupper af unge, Menneskerettigheds-
alliancen ønsker at nå og engagere.
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LUKAS

Lukas er vokset op i Viborg med en 
mor, der er leder på et plejehjem, og en 
far, der er ejendomsmægler. Han har 
færdiggjort en HF i Viborg og er nu flyttet 
til København for at tage et sabbatår, inden 
han efter planen starter på en humanistisk 
bachelor på RUC. 

Lukas har gennem mange år vidst, at han 
er homoseksuel. I Viborg blev han ofte 
kaldt svans og bøsserøv, men han lod sig 
ikke slå ud. Han er skarp i replikken og talte 
sig ud af situationerne med humor som 
våben. Dog følte han, at det var for svært 
at springe endeligt ud i Viborg og søgte 

derfor væk. I København arbejder han 
som tjener og er blevet medlem af LGBT+ 
Ungdom, hvor han oplever, at der bliver talt 
om køn, krop, seksualitet og identitet på en 
måde, der giver mening for ham. 

Lukas har haft flere personlige oplevelser 
med had og hadefulde ytringer på grund 
af sin seksualitet. Det har krænket ham, 
men også givet ham personlig styrke og 
interesse for minoriteters rettigheder. Han 
er på en stor personlig opdagelses- og 
udviklingsrejse og er parat til at engagere 
sig yderligere. 

Med Menneskerettighedsalliancen ønsker vi, at unge som Lukas 
bliver stærke ambassadører for menneskerettighederne og 
finder motivation til at engagere andre unge via fx events eller 
undervisning, deltage i debatten og forholde sig til frihed og 
lighed ud fra egne levede erfaringer. 



HOUDA

Houda går i 10. klasse i Aalborg og spiller 
håndbold ligesom sine to søskende. 
Hun er ambitiøs med sin sport og passer 
sin skole. Houda er muslim og bærer 
tørklæde. 

Houdas forældre har mange konflikter, og 
skilsmisse er på tale. Houda bruger derfor 
meget tid i hallen, hvor hun har flere gode 
veninder. Hun taler dog ikke med dem 
om situationen derhjemme og føler sig 
mere og mere alene. Houda er forelsket 
i en dreng fra parallelklassen, som er 
interesseret i at lære hende bedre at 

kende. Men Houda tør ikke kaste sig ud i et 
forhold. Hun er bekymret for, hvad hendes 
far vil sige og er selv usikker på, hvordan 
hun skal indgå i et kæresteforhold.

Desuden oplever hun i stigende grad, at 
hendes etniske baggrund og religion er 
omdrejningspunkt for debat og konflikter, 
både på et personligt plan i klassen, i 
hallen og på gaden, hvor hun ofte får 
kommentarer for at bære tørklæde, men 
også på et politisk plan og i den offentlige 
debat, hvor mange holdninger til hendes 
religion brydes. 
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KATARINA

Katarina læser til gastronom på Syddansk 
Erhvervsskole i Odense. Hun flyttede 
hjemmefra sidste år og bor nu med en 
veninde i en mindre lejlighed i Odenses 
centrum. Hun fester med sine venner i de 
fleste weekender. Hun synes selv, at hun 
drikker lidt for meget og lidt for tit, men 
byturene er en central del af samværet 
med vennerne. 

Til en introfest på skolen tog hun nogle 
billeder af en pige fra studiet, der var 

sammen med en fyr. Hun syntes selv, det 
var grineren i situationen og delte billedet 
med nogle af sine venner. Dagen efter 
var billederne nået ud til en stor gruppe 
venner og bekendte.

Katarina har fået dårlig samvittighed over 
at have delt billederne. Hun har bedt 
vennerne slette billedet, men hun kan ikke 
nå at kontakte alle dem, billedet er sendt 
til, og hun mærker, at det er ude af hendes 
kontrol.  

Med Menneskerettighedsalliancen ønsker vi, at unge som 
Houda og Katarina får interesse, styrket viden og forståelse 
for grundlæggende menneskerettigheder og oplever dem som 
relevante og værd at kæmpe for. 



»  Menneskerettighedsalliancen har 
fokus på unge mellem 13 og 25 år.
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WILHELM

Wilhelm bor hos sine forældre i Kokkedal. 
Hans far er advokat, og hans mor er 
selvstændig. Wilhelms far drikker for 
meget, og Wilhelm har, siden han var helt 
lille, været meget alene. Han er enebarn 
og har ikke rigtigt nogen tætte venner. 
Derfor fordriver Wilhelm det meste af tiden 
på YouTube og andre sociale platforme.

Wilhelm gik i gymnasiet, men gennemførte 
ikke på grund af for meget fravær. 
Forældrene er skuffede, men i stedet 
for at støtte ham i at komme tilbage 
i uddannelse, oplever Wilhelm, at de 
latterliggør ham. Wilhelm begyndte at 
tage kokain og amfetamin i gymnasiet, 
og hans forbrug er steget nu, hvor han 

er droppet ud. Gennem stofferne indgår 
han i flygtige festvenskaber, og han sover 
sjældnere og sjældnere hjemme. Han 
forsøger at få kontakt til piger og drømmer 
om en kæreste, men pigerne afviser ham 
og synes, han er anmassende og aggressiv. 
Han opbygger mere og mere had til 
omverdenen og specifikt til kvinder. 

Wilhelm er aktiv i forskellige chatfora, hvor 
han får afløb for sine frustrationer. Her 
møder han anerkendelse, opbakning til sit 
kvindehad og en oplevelse af at være del af 
et fællesskab. Efter længere tids aktivitet i 
chatfora bliver Wilhelm inviteret med til en 
fest hos en af gruppens aktive brugere. 

Med Menneskerettighedsalliancen ønsker vi, at unge som 
Wilhelm opnår kendskab til menneskerettighederne og oplever, 
at de også handler om ham.
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VEJEN TIL 
FORANDRING

Menneskerettighederne tvinger os  
igen og igen til at konfrontere nogle 
af samfundets sværeste og vigtigste 
dilemmaer.

Hvis ungdommen skal være klædt på 
til at forme fremtidens samfund med 
afsæt i menneskerettighederne, skal 

vi opbygge en stærk og kritisk masse, 
der har frihed og lighed i kikkerten og 
menneskerettighederne som et indre 
kompas. 

Vi peger her på fire kompetenceområder,  
vi som samfund har brug for at styrke hos 
det enkelte unge menneske.

VIDEN OG FÆRDIGHEDER
Det er målet at etablere et nærværende 

sprog for menneskerettighederne 
i befolkningen. For at det skal ske, 
har særligt unge brug for viden og 

færdigheder til at forstå og reflektere over 
menneskerettighedernes betydning i eget 

liv og i samfundets centrale udfordringer. 

Viden og færdigheder giver 
forudsætninger for at forholde sig 

nysgerrigt til menneskerettighedernes 
betydning for den enkelte og samfundet 

– og til at stå på sin ret og sige fra, hvis 
ens egne eller andres rettigheder bliver 

krænket. Menneskerettighederne skal 
være en del af unges perspektiv på 

mellemmenneskelige relationer og en 
naturlig buffer mellem borger og stat. 

FÆLLESSKABER
Det er målet, at den enkelte aldrig står 

alene. Alle unge skal opleve opbakning 
til at være den, de er, og alle unge skal 

have adgang til sunde fællesskaber 
med plads til forskellighed og uenighed. 
Ved at blive mødt med andre holdninger 

og livsformer og ved at lytte, mærke og 
forstå andres udgangspunkt og behov 

bliver unges empati styrket til at sætte sig 
i andres sted og livsvilkår. 

I Menneskerettighedsalliancen er unge 
med til at skabe en social bevægelse, 

hvor de på forskellig vis vil opleve at være 
sammen med andre unge om at påvirke 

samfundsudviklingen. Unge mødes, 
organiserer sig og viser samfundet nye veje. 

MODSTANDSKRAFT
Det er målet, at unge har mod til at sige fra 
overfor fx arbejdsgivere, familie, religiøse 
miljøer, myndigheder og andre unge, hvis deres 
rettigheder overskrides – ligesom de selv skal 
respektere andres rettigheder.

Hvis unge skal turde gøre op med fastlåste 
mønstre, skal de have en grundlæggende 
tro på egne evner til at skabe forandring. 
De skal vide, at også deres mening er vigtig, 
og at de har ret til at ytre sig og engagere 
sig i det, der giver mening for dem. Med 
menneskerettighedsalliancen får unge derfor 
styrket deres handlekraft til at træde ud 
i verden med deres evner og drømme og 
udvikle sig positivt som mennesker, også hvis 
de har haft vanskelige betingelser i livet. 

INDFLYDELSE
Det er målet, at unge bidrager med deres 
samfundsvisioner og har indflydelse 
på samfundsudviklingen. Derfor skal 
vi give plads til unges stemmer. Unge 
skal høres mere i den offentlige debat, 
og unges perspektiver skal være en 
del af den politiske samtale. Hvis 
demokratiet skal udvikle sig i takt med 
nye udfordringer og repræsentere hele 
befolkningen, har vi brug for unges 
deltagelse og indflydelse.

Unge skal opleve, at når de engagerer 
sig og arbejder for en positiv 
forandring, bliver der lyttet, og de kan 
flytte udviklingen. Med Menneske-
rettighedsalliancen sætter fremtidige 
generationer derfor aftryk, der 
former morgendagens samfund.



EN SERIE AF HVERDAGSHACKS 
Events, happenings og mindre 

forstyrrelser af hverdagen på 
steder, hvor vi alle mødes – og 

hvor dilemmaerne omkring 
menneskerettighederne på 

forskellige måder kommer til udtryk. 
Med hacks skaber vi refleksion, 

nysgerrighed og grobund for 
forandring. 

PROGRAMSERIE OM 
MENNESKERETTIGHEDSDILEMMAER

En serie i tv eller radio, der sætter fokus 
på samfundets sværeste og vigtigste 

menneskerettighedsdilemmaer. En journalistisk 
undersøgelse af dilemmaerne kan give 

unge et indblik i og et sprog til at debattere 
menneskerettighederne og skærpe deres egne 

holdninger.  

UNGE AMBASSADØRER FOR  
FRIHED OG LIGHED
I hele landet er der unge mennesker, 
som er klar til at engagere sig i 
menneskerettighederne. Det gælder 
både indenfor og udenfor foreningslivet. 
De kan blive stærke ambassadører for 
frihed og lighed, fx ved at stå til rådighed 
som oplægsholdere og debattører 
eller ved at inddrage andre unge i at 
udvikle nye løsninger på samfundets 
problemstillinger med afsæt i 
menneskerettighederne.  

DEMOKRATILABORATORIUM 
Hvordan understøtter demokratiet et frit 
og lige samfund? Og hvordan ser vores 
demokrati ud i et samfund, hvor alle 
er frie og lige? Hvad er unges ønsker 
til at organisere sig på nye måder om 
menneskerettigheder og demokrati? 
I et demokratilaboratorium kan unge 
undersøge og afprøve nye former 
for repræsentation, indflydelse og 
demokratisk samtale. 
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IDÉKATALOG

Menneskerettighedsalliancen arbejder 
med en 360 graders-indsats, der 
dækker forskellige arenaer i unges liv. 
Ungdommen skal ikke kun lære om 
menneskerettighederne i uddannelses-
systemet, men også blive udfordret 
af nye perspektiver og erfaringer via 
nyhedsmedier og af hinanden – fx på 
digitale platforme. Den lokale fodbold-
klub, sociale medier, det foretrukne 
spillested eller moskeen skal give 
oplevelser med frihed og lighed, der 
 taler til både hjerne og hjerte. 

Alliancens ambition er derfor at skabe 
brede samarbejder om bæredygtige 
koncepter med lang levetid. 

MEDIER 
Sociale medier, nyhedsmedier, influenter 
og digitale platforme kan sætte en 
dagsorden, udvide horisonter og udfordre 
vanetænkning. De kan invitere unge ind 
bag mikrofonen som deltagere i en debat, 
og de kan lære unge at begå sig sikkert og 
kritisk i en digital verden. 

UDDANNELSE
Uddannelsesinstitutionerne har et særligt 
ansvar for at danne fremtidens borgere. På 
skoler og ungdomsuddannelser lærer man 
at diskutere de store samfundsdilemmaer 
og at være uenige sammen. 

SPORT OG FRITID
Sport og fritidsaktiviteter er en fantastisk 
motor for unges fællesskaber, som har stor 
betydning for den enkeltes udvikling. 

KULTURLIV
Natteliv, musik, festivaler og performance: 
Kunsten taler til sanserne, kan styrke 
empati og give oplevelser og indsigter, 
der sætter sig i kroppen. At udtrykke 
sig kreativt kan være en ventil for unges 
følelser og visioner, og det kan flytte 
tilskuerne til en ny bevidsthed om egne og 
andres vilkår og holdninger. 
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PROFILSKOLER 
En række organisationer, der i forskellig 

udstrækning beskæftiger sig med 
børn, unge og deres rettigheder, 

har veletablerede profilskoler. De 
kan samles og styrkes, så synergi og 

aktualitet forbindes på tværs af landet, 
og gode erfaringer deles. Det kan være 

gennem videreuddannelsesforløb 
af lærere og ledere eller andet, 

der vil give et generelt løft af 
menneskerettighedsundervisningen i 

Danmark. 

?
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DEBATKLUBBER
I lokale debatklubber i udsatte 
boligområder udveksler unge meninger, 
uenigheder, oplevelser og ønsker 
med hinanden. Klubberne inviterer 
unge, der oplever ikke at kunne gøre 
krav på grundlæggende rettigheder. 
Fx unge, der er underlagt social 
kontrol af familie, eller unge, der har 
skolevrede, eller som oplever ikke at 
kunne udtrykke deres identitet eller 
seksualitet på grund af snævre normer 
eller påbud fra familie. Klubberne 
vil have potentiale til at give unge et 
fællesskab og et trygt rum at vokse op 
i og indgyde mod. 

INVITATION
MENNESKERETTIGHEDSALLIANCEN INVITERER TIL ET BREDT SAMARBEJDE 
OM VISIONEN FOR ET FRIT OG LIGE SAMFUND. 

KAN DU SE DIG SELV OG DIN ORGANISATION HER?

SPORT OG FRITID
Ungdomsklubber 
Idrætsforeninger

Fritidstilbud

KULTURLIV
Festivaler

Spillesteder
Natteliv

MEDIER
Sociale medier
Nyhedsmedier

Digitale platforme

UDDANNELSE
Udskolingen

Ungdomsuddannelser
Læreruddannelsen



UNGDOMSBUREAUET
UNGDOMSBUREAUET

Med dette visionspapir inviterer vi indenfor i Menneskerettighedsalliancen. Vores invitation 
går ud til ungdommen og til de organisationer og institutioner, hvor unge mødes og har 
deres hverdag. 

Der udspiller sig i disse år en afgørende kamp om grænserne for frihed og lighed. MeToo-
bevægelsen, klimabevægelsen og Black Lives Matter-bevægelsen er alle eksempler på, at 
menneskerettighederne er under pres – men også, at mennesker er klar til at engagere sig 
og handle for et bedre samfund.

Unge er en stærk drivkraft i disse og andre politiske bevægelser. Vi tror på ungdommen 
og unges evner til at skabe forandringer. Med Menneskerettighedsalliancen vil vi styrke 
ungdommen i kurs mod et frit og lige samfund og bringe menneskerettighederne fra 
hjerne til hjerte og fra papir og ud i praksis. Vi vil inspirere, uddanne, mobilisere og 
igangsætte initiativer, der gør menneskerettighederne relevante og nærværende i unges 
hverdag. Vores vision er et samfund, hvor demokratiet lever og retssikkerheden er for alle.

Vil du være med?


