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Video: Vad är mänskliga rättigheter?

https://www.youtube.com/watch?v=8ZlA82nXYDo&t

https://www.youtube.com/watch?v=8ZlA82nXYDo&t


https://www.youtube.com/watch?v=aTmicmDskIM

Video: Hur kan du utkräva dina mänskliga rättigheter?

https://www.youtube.com/watch?v=aTmicmDskIM


https://www.youtube.com/watch?v=RoWuZRBDHfY

Video: What do we want

https://www.youtube.com/watch?v=RoWuZRBDHfY


https://www.youtube.com/watch?v=QNHiLevbHk8

Video: Vi kan förändra världen

https://www.youtube.com/watch?v=QNHiLevbHk8


https://www.youtube.com/watch?v=4nx-rd2gQno

Video: Vi avgör vad vi är

https://www.youtube.com/watch?v=4nx-rd2gQno


”
VAD ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

Alla människor är födda fria och lika i värde och
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete
och bör handla gentemot varandra I en anda av
gemenskap.

− FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla alltid och överallt i alla tider. Rättigheternas kärna ligger i uppfattningen om alla människors lika värde och 

människovärdets okränkbarhet.

Bara de allra viktigaste rättigheterna klassas som mänskliga rättigheter. De är alla lika viktiga och en del av samma helhet.

Vi har alla ansvar för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses. De mänskliga rättigheterna förpliktar stater rättsligt och individer framför allt moraliskt. I 

de internationella människorättskonventionerna lovar staterna att respektera, skydda och trygga dessa rättigheter.



EXEMPELVIS:

Rätten till liv, frihet och säkerhet

Rätten till icke-diskriminering

Förbudet mot tortyr

Yttrande- och åsiktsfriheten

Förenings- och mötesfriheten

Rätten till rättvis rättegång

Vad är mänskliga rättigheter?



VAD ÄR AMNESTY?
Världens största människorättsorganisation som grundades 1961. 

Har verksamhet i över 150 länder, över 10 miljoner anhängare.

Amnesty är religiöst och politiskt obunden.

Amnesty undersöker allvarliga människorättskränkningar och arbetar för
att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar.





https://youtu.be/SxbzJT3DGtA

https://youtu.be/SxbzJT3DGtA




https://youtu.be/hbptKqdEWPA

https://youtu.be/hbptKqdEWPA


”
YTTRANDE- OCH ÅSIKTSFRIHET

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna 
rätt inrymmer frihet att utan ingripande hysa åsikter samt 
söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av 
alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 
artikel 19.

Yttrande- och åsiktsfriheten garanterar oss alla rätten att ha åsikter och att uttrycka dem fritt, utan statlig inblandning. Till denna frihet hör rätten att 
uttrycka åsikter vid demonstrationer eller med hjälp av skrifter, medier, internet eller konst. Yttrande- och åsiktsfriheten är en viktig rättighet i alla 
samhällen. Vi behöver ett fritt utbyte av idéer för att så många åsikter som möjligt ska bli hörda. Om yttrande- och åsiktsfriheten begränsas kommer det 
att påverka hur mycket viktig information vi får och hur våra rättigheter respekteras. Utan denna rättighet är det svårare att försvara också andra 
mänskliga rättigheter.

Människorättskonventionerna tillåter inskränkningar i yttrandefriheten endast i avgränsade fall. I många länder är till exempel rasistiskt eller annars 
diskriminerande tal förbjudet enligt lag. Yttrandefriheten får begränsas endast i sådana situationer där det är nödvändigt. Nödvändiga skäl är till exempel 
skyddet av människor eller grupper av människor, den nationella säkerheten, den allmänna ordningen, folkhälsan eller moralen.



2.
1.

FRIHET ATT DELTA I FREDLIGA MÖTEN 
OCH SAMMANSLUTNINGAR

Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och 
sammanslutningar.

Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 20.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna garanterar oss alla rätten att sammanträda och bilda föreningar. Friheten att delta i 
fredliga sammankomster innebär rätt att sammanträda på offentliga platser för en gemensam sak. Sammankomsterna kan vara exempelvis 
möten, strejker eller demonstrationer. Rätten innebär att man har rätt att delta i fredliga sammankomster tillsammans med andra utan att 
behöva vara rädd för att bli anhållen eller trakasserad av polisen. Myndigheterna är skyldiga att underlätta ordnandet av fredliga 
sammankomster och polisen ska garantera såväl demonstranternas som allmänhetens säkerhet.



2.

1.

RÄTT TILL RÄTTVIS RÄTTEGÅNG

Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans 
eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter 
alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott 
enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller 
utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 11

Vi har alla rätt till en rättvis rättegång, vare sig vi blivit utsatta för brott eller misstänks för en brottslig gärning. Avsikten med en rättvis 

rättegång är att garantera ett rättvist och offentligt hörande i en oberoende och självständig domstol inom en rimlig tidsperiod. En rättvis 

rättegång ska försäkra att en oskyldig människa inte döms. Hot, utpressning eller våld hör inte hemma i en rättvis rättsprocess. Bevismaterialet 

bör också insamlas på ett rättvist och transparent sätt. Domare, nämndemän och andra myndigheter bör vara opartiska. Rättegången bör ske 

inom en rimlig tidsperiod och dess parter ska ha möjlighet att presentera bevis. En rättvis rättegång utgår ifrån att personen är oskyldig, om 

inte annat bevisas. Den åtalade har rätt till rättshjälp, ifall personens tillgångar inte räcker till ett privat rättsbiträde. Det spelar ingen roll om 

personen åtalas för snatteri eller mord – alla har rätt till en rättvis rättegång.



VANLIGA FRÅGOR

Vad händer efter att jag skickat mitt brev?

Ibland kan du fått ett svar, men inte alltid. Ditt brev är ändå viktigt.

Vad gör jag om jag får svar?

Vi önskar att du skickar en kopia av svaret till Amnesty.

Kan det vara farligt att skicka appelbrev i eget namn?

Tusentals människor skriver brev och vi känner inte till att någon råkat illa ut på grund av detta.

Men observera att…



VANLIGA FRÅGOR

Undantagsvis uppmanar vi i år elever som vill skriva appellbrev för eller 
solidaritetshälsningar till Chow Hang-tung att bara skriva under med sina förnamn och 
lämna bort sina egna och skolans kontaktuppgifter. 

Orsaken är den nationella säkerhetslagen som trädde i kraft 2020 i Hongkong, som man 
möjligen försöker tillämpa globalt. Lagen är så diffust formulerad att vad som helst i 
praktiken kan betraktas som ”hot mot den allmänna säkerheten” i Kina. Det finns således 
risk för att administrationen i Hongkong kunde betrakta appeller för Chow Hang-tung som 
”hot mot den allmänna säkerheten”.

Amnesty uppskattar det vara osannolikt att myndigheterna i Hongkong skulle väcka åtal på 
grund av medverkan i aktionen. Vi rekommenderar ändå att de som har kontakter med 
Hongkong eller ämnar åka till området låter bli att delta.

Amnesty förmedlar inte skolornas namn eller kontaktuppgifter till brevens mottagare. 





KAMPANJEN 
GER RESULTAT











TACK FÖR ATT DU FÖRSVARAR DE 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA!


