
Hva er menneskerettigheter?

- Bakgrunn og tilblivelse



Andre
verdenskrig 
1939-1945

• Nazistene kriget mot andre
land og grupper i sin egen
befolkning

• Utviklet seg til å bli en
global krig med enorme
konsekvenser



1940: Krigen
kom til Norge



Totale tap 2 verdenskrig

• Ca. 55 millioner mistet livet.

• Sivilbefolkningen hardt rammet

• Holocaust: 6 millioner drepte jøder. Hele folkegrupper forsøkt
utryddet. Rasisme satt i system.



FN etableres 1945

• San Fransisco 25 april - 26 
juni 1945.

• Fred er målet. Aldri mer 
krig!

• FN-Pakten:

Mål: Sikre fred

Vi De Forente Nasjoners folk som er 
bestemt på; å redde kommende 
slektledd fra krigens svøpe som to 
ganger i vår livstid har brakt usigelig 
sorg over menneskeheten, og atter å 
bekrefte vår tro på grunnleggende 
menneskerettigheter, på det enkelte 
menneskes verdighet og verdi, på 
menns og kvinners og på små og store 
nasjoners like rett, (…)

- 7 henvisninger til 
menneskerettigheter. Men ikke tid til å 
definere innholdet nærmere. 



FNs menneskerettighetskommisjon

• For å sikre fred må alle mennesker ha det bra!  

• FNs stater ble enige om å skrive ned noen rettigheter som folk over hele verden 
skulle ha og som alle stater måtte respektere. Opprettet en kommisjon.

• FNs menneskerettighetskommisjon: 18 statlige representanter: Australia, Belgia, 
Chile, Den hviterussiske sovjetrepublikk, Kina, Egypt, Frankrike, India, Iran, 
Libanon, Panama, Filip-pinene, Storbritannia, USA, Uruguay Sovjetunionen, 
Jugoslavia. Leder: Eleanor Roosevelt.

• Samlet inn innspill fra verdens stater.



Vanskelig arbeid

• Prosessen tok to år

• 30 rettigheter 

• Alt ble diskutert



Hvilke 
menneskerettigheter? ?



Art. 26: Utdanning

Photo by CDC on Unsplash

https://unsplash.com/@cdc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/education?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Art. 19: Ytringsfrihet

Photo by Juliana Romão on Unsplash

https://unsplash.com/es/@roomajus?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/megaphone?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Art. 21 Rett til å ta del i sitt lands styre 

Photo by Arnaud Jaegers on Unsplash

https://unsplash.com/@ajaegers?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/elections?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Art. 20 
Forsamlingsfrihet



Art.16: Ekteskap og familie



Art. 25:   Tilstrekkelig levestandard (bolig)



Art. 25:   Tilstrekkelig
levestandard (helse)



Art. 18: 
Religionsfrihet



Art. 2: Ikke-
diskriminering



FNs verdenserklæring om menneskerettighetene

Universelle og gjensidig avhengige

• Vedtatt 10 desember 1948. 

• Historisk! For første gang 
fantes det internasjonale 
regler om hvordan stater 
skal behandle sine 
innbyggere.

• Viktigste grunndokumentet i 
det internasjonale arbeidet 
for menneskerettigheter!


