
 

 

 
De Forenede Nationers Verdenserklæring om  

Menneskerettigheder 

 
Denne udgave af de 30 artikler i Verdenserklæringen om 
Menneskerettighederne er skrevet specielt til unge. 

 

1. Vi er alle født frie og lige. Vi er alle født frie. Alle har vi vores egne tanker og ideer. Vi bør 
alle blive behandlet på samme måde.  

2. Gør ikke forskel på folk. Disse rettigheder tilhører alle, uanset hvor forskellige vi er. 

3. Retten til liv. Vi har alle ret til at leve i frihed og sikkerhed. 

4. Intet slaveri. Ingen har ret til at gøre os til slaver. Vi kan ikke gøre nogen til vores slave.  

5. Ingen tortur. Der er ingen, som har ret til at gøre os fortræd eller torturere os.  

6. Du har rettigheder, uanset hvor du er. Jeg er en person, ligesom du er!  

7. Vi er alle lige for loven. Loven er den samme for alle. Den skal behandle os alle ordentligt.  

8. Dine menneskerettigheder er beskyttet af loven. Vi kan alle bede domstolene om at 
hjælpe os, når vi ikke bliver retfærdigt behandlet. 

9. Ingen uretmæssige tilbageholdelser. Ingen har ret til at sætte os i fængsel uden god 
grund og beholde os der, eller smide os ud af vort eget land. 

10. Retten til at få sin sag prøvet. Hvis vi bliver stillet for en dommer, bør det ske offentligt. 
Ingen bør få lov til at fortælle dem der leder retssagen, hvad de skal gøre.   

11. Vi er uskyldige, indtil andet er bevist Ingen bør få skylden for at have gjort noget, før det 
er bevist. Når folk siger, vi har gjort noget forkert, har vi ret til at vise, at det ikke er sandt.  

12. Retten til et privatliv. Ingen bør forsøge at skade vores omdømme. Ingen har ret til at 
trænge ind i vores hjem, åbne vores breve eller genere os eller vores familie, uden at der er 
god grund til det.  

13. Bevægelsesfrihed. Vi har alle ret til at tage hen, hvor vi vil i vores eget land og til at rejse, 
som vi vil.  

14. Retten til at søge et sikkert sted at bo. Hvis vi er bange for, at blive udsat for noget slemt i 
vores eget land, har vi ret til at flygte til et andet land for at komme i sikkerhed. 

15. Retten til en nationalitet. Vi har alle ret til at tilhøre et land. 

16. Ægteskab og familie. Alle voksne har ret til at gifte sig og skabe en familie, hvis de har lyst 
til det. Mænd og kvinder har samme rettigheder, uanset om de er gift eller skilt. 
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17. Retten til dine egne ting. Alle har ret til at eje ting eller dele dem. Ingen bør tage vores 
ting fra os uden god grund. 

18. Tankefrihed. Vi har alle ret til at tro, hvad vi vil, til at have en religion eller ændre den, hvis 
vi ønsker det. 

19. Ytringsfrihed. Vi har alle ret til selv at tage stilling, tænke hvad vi vil, sige hvad vi mener og 
til at dele vores ideer med andre. 

20. Retten til offentligt at forsamle sig. Vi har alle ret til at mødes med vores venner og til at 
arbejde fredeligt sammen om at forsvare vores rettigheder. Ingen kan tvinge os til at gå med i 
en gruppe, hvis vi ikke selv har lyst. 

21. Retten til demokrati. Vi har alle ret til at deltage i vores lands styre. Alle voksne bør have 
ret til at vælge deres egne ledere.  

22. Social tryghed. Vi har alle ret til en bolig, som vi har råd til, medicin, uddannelse, 
børnepasning, penge nok at leve for og lægehjælp, hvis vi er syge eller gamle. 

23. De arbejdendes rettigheder. Alle voksne har ret til at udføre et arbejde, få en rimelig løn 
for deres arbejde og til at være med i en fagforening. 

24. Retten til fritid. Vi har alle ret til at holde fri fra arbejdet og slappe af. 

25. Mad og husly til alle. Vi har alle ret til et godt liv. Mødre og børn, gamle mennesker, 
arbejdsløse eller handikappede, alle har ret til omsorg. 

26. Retten til uddannelse. Uddannelse er en ret. Grundskolen bør være gratis. Vi bør lære om 
de Forenede Nationer og hvordan man kommer godt ud af det med andre. Vores forældre 
kan vælge, hvad vi skal lære. 

27. Copyright. Ophavsret er en speciel lov, som beskytter ens egne kunstværker og tekster. 
Andre kan ikke kopiere disse uden tilladelse. Vi har alle ret til vores egen livsstil og til at nyde 
alt det gode, som vi kan få ud af kunst, videnskab og lærdom. 

28. En retfærdig og fri verden. Der skal være en samfundsorden, hvor vi alle kan nyde godt af 
rettigheder og friheder i vores eget land og i hele verden. 

29. Ansvar. Vi er forpligtigede over for andre mennesker og bør beskytte deres rettigheder og 
friheder. 

30. Ingen kan tage dine menneskerettigheder fra dig 

 

 


