
 

 

Historien bag menneskerettighederne – en kort gennemgang 

 

Retten til uddannelse, arbejde og sundhed. Frihed fra diskrimination, slaveri og tortur. Ideen 
om, at alle mennesker har rettigheder og friheder, alene fordi de er mennesker, kan spores 
langt tilbage i tiden. Under forskellige former har den ide været til stede i mange kulturer. 
Den indgår også på forskellige måder i verdens store religioner. 

Historien om Cyros´ cylinder: 

Cyros den Store var det gamle Persiens første konge. I 539 f.Kr. erobrede hans hær byen 
Babylon. Men det var hans næste handlinger, der markerede et stort fremskridt for 
mennesket. Han frigav slaverne og erklærede, at alle havde ret til at vælge sin egen religion. 
Han bestemte også, at alle racer var lige. Disse og andre bestemmelser blev nedskrevet med 
kileskrift på en cylinder af ler. 
Dette gamle dokument er i dag kendt som Cyros’ cylinder. Det er nu blevet anerkendt som 
verdens første dokument om menneskerettigheder. FN har oversat det til alle seks officielle 
sprog. Dokumentet passer til de første fire artikler i Verdenserklæringen om 
Menneskerettighederne. 

Græske filosoffer 

Tilbage i oldtiden var der græske filosoffer, som mente, at det var naturligt for mennesker at 
kræve rettigheder. De mente for eksempel, at det var naturligt at gøre modstand, hvis man 
oplevede noget uretfærdigt. I mange hundrede år blev disse tanker dog holdt nede af 
magthavere overalt i verden. De ønskede nemlig ikke at give folket rettigheder. Sådan har det 
også været i Danmark.   

Folkets rettigheder: 

Fra omkring år 1690 til 1780 blev menneskers rettigheder igen diskuteret. Denne periode 
kaldes for oplysningstiden. Både i USA og i Frankrig blev det besluttet, at magten i samfundet 
skulle være hos folket og ikke alene hos staten. Det vil sige, at det var folket, som valgte 
politikerne. I USA blev der i 1776 formuleret: Den amerikanske uafhængighedserklæring og I 
Frankrig i 1789: Erklæring om menneskets og borgerens rettigheder.   

Menneskerettighederne:  

I 1945 blev De Forenede Nationer, FN, dannet. Det skete lige efter 2. verdenskrig og formålet 
var at forhindre krige i verden og arbejde for fred. I det første dokument fra dengang stod der: 
”Vi, folkene i De Forenede Nationer, er fast besluttet på at frelse kommende generationer fra 
krigens svøbe, som to gange i vores levetid har bragt umådelig sorg over menneskeheden.” 
Dokumentet blev vedtaget d. 24. oktober 1945. 

 I de næste år arbejdede FN på at formulere et dokument, som skulle sikre, at alle mennesker 
havde frihed og ikke blev forfulgt uanset religion, hudfarve, seksualitet. Det arbejde første 
frem til den erklæring, der kaldes Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, som blev 
vedtaget den 10. december 1948. 
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FN's menneskerettigheder består af 30 artikler. De første 21 artikler dækker menneskets 
borgerlige og politiske rettigheder. Det er for eksempel retten til liv, frihed og personlig 
sikkerhed. De næste artikler (22-28) dækker retten til undervisning og til at kunne arbejde. De 
sidste to artikler forklarer, hvordan man må bruge menneskerettighederne. Der står også, at 
staten skal overholde reglerne.    

 

Børns rettigheder: 

Menneskerettighederne er ikke blevet ændret siden 1948 – og de gælder også for børn. Men i 
1989 besluttede FN, at der var brug for at styrke verdens børn. Derfor skrev de 
Børnekonventionen, som også kaldes verdens børns grundlov. I dag har 194 lande skrevet 
under på Børnekonventionen. 

 

 
 


