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Om os
United for Menneskerettigheder (UHR) er en international, almennyttig organisation 
dedikeret til at gennemføre Verdenserklæringen om Menneskerettighederne på lokalt, 
regionalt, nationalt og internationalt plan. Medlemskab består af enkeltpersoner, 
pædagoger og grupper over hele verden, som aktivt viderebringer viden om og 
beskyttelse af menneskerettighederne for hele menneskeheden.
 
Organisationens formål er at give menneskerettighederne uddannelsesmæssige res-
sourcer og aktiviteter, der informerer, hjælper og forener enkeltpersoner, pædagoger, 
organisationer og statslige organer i formidling og tiltrædelsen af Verdenserklæringen 
om Menneskerettighederne på alle niveauer i samfundet.

United for Menneskerettigheder blev grundlagt på erklæringens 60-års jubilæum i 
lyset af, at der fortsat verden over foregår misbrug, som krænker ånden, hensigten 
og artiklerne i dette charter om alle menneskerettigheder, det første dokument der 
nogensinde er ratificeret af samfundet af nationer. Undersøgelser har konkluderet, 
at de fleste mennesker kun har et begrænset kendskab til menneskerettigheder. 
Verdenserklæringen indeholder 30 rettigheder, der sammen danner grundlaget for 
en civilisation, hvor folk kan nyde alle de friheder, de har krav på, og lande kan 
eksistere i fred.
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Uddannelse er grundlaget og katalysatoren for at ændre situationen for menneske-
rettighederne i verden, men pædagoger har brug for effektive materialer og værk-
tøjer, de kan bruge til nemt at integrere menneskerettighederne i deres pensum. 
Er man enig i dette, har United for Menneskerettigheder svaret:

Undervisningspakken
Gør menneskerettighederne levende.

Den er gratis for pædagoger, og den giver lærere og undervisere over alt en ressource 
til at hjælpe med at bringe begreberne i menneskerettighederne til live og gøre dem 
virkelige i hjertet, sindet og i handlinger hos de, der studerer emnet.

Hvad er dine menneskerettigheder?

Lad os begynde med nogle grundlæggende definitioner:
  
Menneske: Et medlem af arten homo sapiens – en mand, en kvinde eller et barn 
– en person.

Rettigheder: Ting, man har ret til, eller som er tilladt – garanterede friheder.

Menneskerettigheder: Det er kort sagt de rettigheder, man har, fordi man er et 
menneske. Hvis man spurgte folk på gaden: “Hvad er menneskerettigheder?” så 
ville man få mange forskellige svar.
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Menneskerettigheds-
organisationer

Mange organisationer rundt om i verden dedikerer deres arbejde til at beskytte men-
neskerettigheder og gøre en ende på krænkelser af menneskerettighederne. Store 
menneskerettighedsorganisationer har omfattende hjemmesider, der dokumenterer 
krænkelser af og opfordrer til, at der gøres noget ved situationerne, både på statsligt 
og på græsrodsniveau. Støtte fra folket og fordømmelse af misbrug er vigtigt for 
deres succes, for menneskerettighedsorganisationerne er mest effektive, når deres 
opfordring til forbedringer får stærk opbakning fra befolkningen.

Kontakt United for Menneskerettigheder for mere information, for at udveksle 
oplysninger inden for menneskerettighedsområdet eller dele resultaterne og suc-
ceserne med at nå målene i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Også 
hvis man vil arbejde frivilligt med United for Menneskerettigheders menneskeret-
tighedskampagner.

United for Menneskerettigheder

http://dk.humanrights.com/#/home
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