
En introduktion till mänskliga rättigheter
-är det en mänsklig rättighet att spela dataspel och bo i villa på Lidingö?



HUMAN 
RIGHTS!

Vem är Hanna och vem är du?

Vad är dina förväntningar idag?



VAD ÄR DET FÖRSTA DU
TÄNKER PÅ NÄR JAG SÄGER 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?







Är det en	mänsklig rättighet att få en	villa	på Lidingö?	

Är det en	mänsklig rättighet att bo i villa	på Lidingö?	





Vad ska vi titta på
idag?

Vad är mänskliga rättigheter ?
Vem har ansvar för mänskliga 
rättigheter?
Vad är ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter?
Vad är medborgerliga och politiska 
rättigheter?
Hur hänger barnkonventionen och 
funktionsrättskonventionen ihop?
Hur implementerar man mänskliga 
rättigheter – vad innebär ansvaret att 
respektera, skydda och främja ?
Hur kan man använda konventioner 
som påverkansmedel och utmäta 
ansvar för MR-kränkningar?



Är demokrati och
mänskliga rättigheter
samma sak?

1) Ja det är samma sak
2) Nej – men de är nära

relaterade
3) Nej det är helt olika saker
4) Annat



Vem har ansvar för
mänskliga rättigheter?

1) Stat, kommun och 
landsting
2) FN och andra 
internationella organisationer
3) Det civila samhället – Du 
och jag 
4) Eget alternativ



Vad är den viktigaste 
människorättsfrågan 
just nu i Sverige ?

1) Den ökade 
främlingsfientligheten

2) Hemlöshet och EU-
migranter

3) Neddragningar i 
möjligheten till 
personlig assistans

4) Annat



Vad är då mänskliga
rättigheter?





MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER ÄR 

MAKTBEGRÄNSNING





MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR 
RELATIONEN MELLAN STATEN OCH 

INDIVIDER 

- RÄTTIGHETSBÄRARE OCH 
SKYLDIGHETSBÄRARE

I PRAKTIKEN EN DEFINITION AV 
VAD STATEN, MYNDIGHETER, 

KOMMUN OCH LANDSTING INTE 
FÅR GÖRA MOT DIG OCH VAD DE 

MÅSTE GÖRA FÖR DIG



MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR 
INTERNATIONELL RÄTT OCH 

JURIDISKT BINDANDE REGLER



FN:s konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter 
FN:s konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter 
FN:s konvention mot alla former av 
rasdiskriminering (CERD)
FN:s konvention om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor (CEDAW)
FN:s konvention mot tortyr (CAT)
FN:s konvention om barnets rättigheter (CRC)
FN:s konventioner om migrantarbetares 
rättigheter (CMW)
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (CRPD)
FN:s konvention om skydd för alla människor 
mot påtvingade försvinnanden (ICAED)

Regional basis
Europakonventionen
Europeiska sociala stadgan
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Regeringsformen och nationell lagstiftning



Vilka är de mänskliga
rättigheter?



• Söka och åtnjuta skydd 
mot förföljelse

• Inte diskrimineras (kön, 
etnicitet, 
funktionshinder, mm)

• Nationalitet
• Bilda familj
• Äga egendom
• Arbete
• Försörjning
• Vila, fritid och semester
• Bostad
• Hälsa
• Undervisning
• Ta del av kultur

• Liv
• Frihet från slaveri
• Frihet från tortyr
• Likhet inför lagen
• Rättvis rättegång
• Tankefrihet 
• Religionsfrihet
• Åsiktsfrihet
• Yttrandefrihet
• Mötesfrihet
• Föreningsfrihet
• Rösträtt
• Förflytta sig fritt inom en 

stat
• Lämna sitt land
• Återvända till sitt land



VILKA AV DESSA 
ARBETAR VI MED 
PÅ FUB?



VAD INNEFATTAR KOMMUNENS MR-ANSVAR? 
Exempel barns rätt till bostad

RESPEKTERA FRÄMJASKYDDA



HUR SÄKERSTÄLLS EFTERLEVNAD AV 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUR 

KAN VI ANVÄNDA DETTA?

Specialrapportörer och general 

comments – använda oss av dessa

Civilsamhälle och

pararellrapportering

Domstolar och sanktioner

Media

Diskrimineringsombudsmannen, 

Barnombudsmannen, Skolverket



Human 
Rights Freedom of 

Religion

Right to
Health

Womans
Rights

Participation Access to
Knowledge

Två konventioner som
revolutionerande
internationell rätt
Barnkonventionen
Samma rättigheter – 54 nya artiklar
ESK och MP tillsammans
för första gången
Barn tydligt som rättighetsbärare

Funktionsrättskonventionen
Störst legitimitet– 70 % skriven av
funktionshinderörelsen
Individuell klagorätt möjliggörs i Sverige trots 
ESK-rättigheter
Första konvention att ratificeras av EU – man 
kan använda EU-domstolen



Hur blir Barnkonventionen och 
Funktionsrättskonventionen tillämpbara i 

Sverige?

Föredragskonform
tolkning

TransformeringInkorporering



Barnkonventionen blir nu 
svensk lag – hur påverkar 
det oss?
Kommer få status av vanlig svensk lag (ej samma som 
Europakonventionen)
Genom att göra den till lag kan den ensam läggas till 
grund för kommuner och myndigheters beslut. 
Ett  perspektiv att ha med i alla beslut även LSS
Tillämplig på alla rättsområden
Politisk markering och pedagogiskt betydelse
Påskyndar att andra lagar skärskådas för brister och 
inkluderar ett barnrättsperspektiv 
Beslutsfattare ökar användningen av sitt 
beslutsunderlag – tex viktigt att kunna visa sitt arbete 
utifrån ett barnrättsperspektiv i upphandling



Barns bästa ska utredas och inte endast beaktas

Barns rätt till information tydliggörs 

Barns rätt att framföra sina åsikter och att dessa 
åsikter ska tillmätas betydelse utifrån mognad 
tydliggörs i LSS-lagstiftning

Tydliggörande kring innebörden av information



HUR KAN VI ANVÄNDA 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
SOM VERKTYG I VÅR 
VERKSAMHET?

GRUPPDISKUSSION







TACK FÖR 
IDAG!

hanna@hannagoliat
h.com
http://hannagoliath
.com/


