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Människosyn till grund för de 
mänskliga rättigheterna

• Kroppens okränkbarhet

• Personligt självbestämmande

• Värdighet

• Lika för alla



DEN GYLLENE REGELN

• Plåga inte andra med det som pinar dig själv. (Udanavarga 5:18, 
Buddhismen)

• Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin 
broder som han önskar för sig själv. (Hadith 13, Islam)

• Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är 
hela Torahn. Det övriga är förklaringar. Gå och läs! (Hillel, Judendomen)

• Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra 
för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. (Matt. 7:12, Bibel 2000, 
Kristendomen)

• Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle vålla 
dig smärta, om det gjordes mot dig. (Mahabharata 5:17, Hinduismen)

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Udanavarga&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hadith
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hillel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Matteusevangeliet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mahabharata


IMMANUEL KANTS KATEGORISKA 
IMPERATIV

Handla så att du aldrig behandlar 
mänskligheten i [vare sig] din egen [eller 
någon annan] person bara som ett medel utan 
alltid tillika som ett ändamål.





All offentlig makt utövas med 
respekt för alla människors lika 
värde, den enskilda människans 

frihet och värdighet
Regeringsformen 2:1



Mänskliga rättigheter – vad är det?

• Kritiskt förhållningssätt

• Maktdelning

• Etiskt förhållningssätt

• Juridiska rättigheter



De mänskliga rättigheterna  -
systemet

• Förenta nationerna (FN)

• Europarådet, andra regionala system för andra delar av 
världen

• Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE

• Europeiska unionen

• Staterna genom sina konstitutioner och lagar



Skydd för enskilda mot 
kollektivet



Rättigheterna knutna till kroppen

• Rätt till liv

• Rätt att inte torteras, behandlas inhumant eller nedsättande 
eller utsättas för medicinska experiment

• Rätt att inte hållas som slav i någon form

• Rätt till personlig frihet och säkerhet och om frihetsberövad 
behandlas mänskligt och med respekt för sin inneboende 
värdighet

• Rätt att röra sig fritt inom landet och att lämna landet (och vid 
lagenlig utvisning få sin sak prövad)

• Rätt till skälig levnadsstandard (bostad, kläder, mat, rent vatten)

• Rätt till hälsa



Rättigheter knutna till det 
mentala/själsliga

• Rätt till privatliv och familjeliv

• Rätt att yttra sig fritt, att ha ett samvete och en religion

• Rätten att ha åsikter

• Förbud mot krigspropaganda

• Rätt att demonstrera

• Rätt att organisera sig i föreningar, fackföreningar

• Rätt att bilda familj om och när en vill

• Rätt att delta i det politiska livet, direkt eller genom valda representanter och att arbeta 
vid myndigheter

• Rätten till arbete och rättvisa arbetsvillkor, vila och fritid, god arbetsmiljö

• Rätt till social trygghet

• Rätt till utbildning

• Rätt att delta i kulturlivet och av vetenskapliga framsteg



Rättigheterna knutna till upprättelse 
av värdigheten

• Rätt till rättvis rättegång

• Rätt att inte dömas för brott som inte var kriminaliserat när 
handlingen begicks

• Rätt att erkännas som en person i lagens mening

• Rätt att som barn inte diskrimineras, att få ett namn och att 
få ett medborgarskap



Lika för 
alla
• Rättigheter för alla 

utan diskriminering på 
grund av sådant som 
ras, hudfärg, kön, 
språk, religion, politisk 
eller annan 
åskådning, nationellt 
eller socialt ursprung, 
egendom, börd eller 
annan sådan status



Mina rättigheter går inte längre än till 
dina

Människa Människa Människa



Rätten till arbete



Rätten 
till 

arbete

Rättvisa och 
gynnsamma 
arbetsvillkor

Föreningsfrihet

Rätt till hälsa

Rätt till social 
trygghet

Rätt till rimlig 
levnadsstandard

Rätt icke-
diskriminering

Rätt till rast och 
vila

Religionsfrihet'



Att genomföra rätten till arbete

• Tillgång (”available”)

• Tillgängligt (”accessible”)

• Godtagbart (”acceptable”)

• Kvalitativt (”qualitative”



Tillgång till 
arbete

• Specialiserad service för 
att tjäna och stödja 
individer att identifiera 
och finna tillgängligt 
arbete

• Särskilda program för 
unga



Tillgängligt arbete

• Arbete tillgängligt utan diskriminering

• Fysiskt tillgängligt arbete

• Tillgängligt genom information, sökkanaler i datanätverk på 
lokal, regional, nationell och internationell nivå



Godtagbart och 
kvalitativt arbete

• Lagliga arbeten

• Säkra arbetsvillkor

• Respekt för kulturella 
uppfattningar hos olika 
individer och grupper i 
samhället

• Genus- och 
normmedveten

• Respekt för hälsa

• Rätt att välja och 
acceptera anvisat arbete



Juridiska kärnan i rätten till arbete
• Tillgång till att identifiera och 

söka arbete, särskilt för utsatta 
människor/grupper så att de 
kan leva i värdighet

• Ta bort hinder som utgör 
diskriminering för utsatta 
människor/grupper i både 
privat och offentlig sektor

• Anta nationell plan för rätt till 
arbete som särskilt inriktar sig 
på utsatta människor/grupper

• Planen ska innehålla 
indikatorer så att en cykliskt 
kan undersöka och utvärdera 
hur arbetet fortskrider





Mänskliga rättigheter i
organisationen

Ledarskapet

Enskilda/
rättighetsbärare Medarbetare

Information
Ledning, styrning, 
arbetsmiljö, förmåga

Respekt, icke-diskriminering, 
delaktighet, ansvar, transparens



Egenmakt

Inlärd 
hjälplöshet

Offer

HjälpareHot, förövare

Utmaning Coach

Agent
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