
Kränkningar av  
mänskliga rättigheter
Trots att mycket har blivit bättre i världen sker fortfarande kränkningar. 
Det betyder att människor fortfarande utsätts för handlingar som strider 
mot de mänskliga rättigheterna. De sker oftast i odemokratiska länder, men 
även i demokratier. I länder som Ungern, Turkiet, Ryssland och Venezuela 
har den demokratiska utvecklingen gått bakåt de senaste åren. Det har  
till exempel inneburit att yttrande- och åsiktsfriheten har försvagats.

Exempel där kränkningar sker
Här följer exempel på olika områden där kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna sker. 

Religionsfrihet
I många länder förföljs eller fängslas människor på grund av sin tro.  
I flera länder finns det också lagar som förbjuder eller förhindrar 
människor att utöva sin religion. I Frankrike till exempel är det  
förbjudet att bära religiösa symboler som hijab, huvudduk, eller kippa,  
en judisk huvudbonad, i statliga skolor. Organisationen Mänskliga 
rättigheter utan gränser har listat alla de länder som på olika sätt bryter 
mot religionsfriheten. De länder som har fängslat flest personer på  
grund av religion är Kina, Eritrea, Iran samt Nord- och Sydkorea.

Köpenhamn, Danmark 2018. Demonstra- 
tion mot en ny lag som förbjuder män- 
niskor att på offentliga platser bära  
heltäckande slöja som burka och niqab.
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Yttrandefrihet
I flera länder finns det lagar som förbjuder invånarna att uttrycka vissa 
åsikter, till exempel att kritisera landets ledare. Det förekommer även 
att de styrande i ett land censurerar, det vill säga tar bort delar av, det 
som publiceras i tidningar och andra medier. (Läs mer om censur på 
s. 134.) Många journalister, politiker och författare lever också under 
hot för att de har vågat uttrycka sin åsikt eller granskat makthavare. 
Under 2018 mördades 80 journalister runt om i världen. Samma år satt 
348 journalister i fängelse och 60 stycken var tagna som gisslan, enligt 
organisationen Reportrar utan gränser.

Utbildning
I världen finns det många barn som inte har möjlighet att gå i skolan. 
Orsakerna kan vara att det är krig i landet, att skolan kostar pengar 
eller att barnen behövs som arbetskraft i hemmet. Värst drabbade 
är flickorna. I Mali, som ligger i Afrika, är det endast 12 procent av 
flickorna som går ut grundskolan. 

En kvinna håller ett porträtt av den saudiske journalisten Jamal Khashoggi under  
en demonstration utanför Saudiarabiens konsulat i Istanbul, Turkiet. Khashoggi,  
en känd kritiker av den saudiska regimen, mördades den 2 oktober 2018 när han  
besökte konsulatet. 
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Jämställdhet
Jämställdhet handlar bland annat om lika rättigheter för män och 
kvinnor vad gäller utbildning, hälsa, ekonomiska möjligheter och 
politisk makt. Varje år rapporterar flera organisationer om hur det står 
till med jämställdheten i världen. Även om utvecklingen går framåt 
kan man ändå konstatera: världen är inte jämställd, och kvinnorna är 
förlorarna. 

De största skillnaderna handlar om politisk makt och ekonomiska 
möjligheter. Till exempel leddes endast 12 av världens 196 länder av 
en kvinnlig regeringschef år 2017, och endast var femte ledamot i 
världens olika parlament var en kvinna. Kvinnors löner är i genomsnitt 
10–30 procent lägre än männens löner för samma arbete. Kvinnor 
utför dessutom mer obetalt arbete än männen.

 
U P P G I F T E R 

Redogör:  Ge exempel på hur de mänskliga rättigheterna kränks i världen.

Resonera:  Hur kan du påverka, så att kränkningar mot de mänskliga  
rättigheterna ska minska eller upphöra?

Källa: UN Women

Kvinnor utför mer obetalt arbete än män, som att ta hand om barnen, städa och laga mat.

En arbetsdag för män och kvinnor

3 tim 
30 min

1 tim 
54 min

Betalt arbete
Obetalt arbete

5 tim 
42 min

4 tim 
39 min
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