
Hvad rager menneske- 
rettighederne mig? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Velkommen til Unge for menneskerettigheders årlige march, som vi 
holder for at markere årsdagen for vedtagelsen af FNs 
menneskerettighedserklæring. I dette hæfte er de oplæg som du skal 
arbejde med de næste timer.  

 

Du kan vælge imellem 5 workshops: 

1. Skriv et blog-indlæg med titlen: ”Min yndlingsmenneskerettighed 
er….” 

2. Skriv en online-artikel med overskriften: ”Jeg valgte at gøre noget!” 

3. Skriv en portræt-artikel om en menneskerettighedsaktivist. 

4. Skriv et blog-indlæg med titlen: ”Hvad rager menneskerettighederne 
mig?” 

5. Lav en kortfilm med titlen: ”Menneskerettighed nr. ….” 

 

Rigtig god fornøjelse! 



1 ”Min yndlings-
menneskerettighed er…..” 

 
 
 
 
 

Skriv et indlæg til en blog, med overskriften: ”Min yndlings-
menneskerettighed er…..” og fortæl, hvilken rettighed du bedst kan 
lide og hvorfor. Det er meningen at disse indlæg skal lægges op på en 
Unge for menneskerettigheds-blog efter eventen. 

Her er et link til de 30 menneskerettigheder. 
https://www.ungeformenneskerettigheder.dk/ verdenserklaeringen-
om-menneskerettighederne/ 



2 Artikel  

 

 
 
 

 

En online avis har en sektion for unge. Den har valgt at lave en række 
artikler med temaet: ”Menneskerettigheder under pres”. Skriv en 
artikel til online-avisen med rubrikken ”Jeg valgte at gøre noget!”.  
 
I din artikel skal du bruge mindst tre af disse mellemrubrikker:  
• De vigtigste rettigheder i verden  
• Gør vi nok?  
• Det er ikke kun et voksenproblem  
• Vi kan lære af andres fejl  
• FN’s menneskerettighedsdag  
• Unge for menneskerettigheder  
• Skoleelever er ikke ligeglade 
 

Her er et link til de 30 menneskerettigheder. 
https://www.ungeformenneskerettigheder.dk/menneskerettigheder/ 



3 Portræt  

  

Du skal skrive en portrætartikel om en menneskerettighedsaktivist.  
 
Skriv portrætartiklen, og giv den et layout som en online nyhedsartikel. 
Artiklen kan fx handle om personens arbejde, udfordringerne i at nå 
målet, barndom, hverdag, uddannelse og fremtidsdrømme.  
 
Du kan finde mere information på: 
http://www.forenetformenneskerettigheder.dk/voices-for-human-
rights/champions-human-rights.html 



4 Hvad rager menneskerettighederne mig? 

 

 

Johanne Schmidt-Nielsen blev erklæret 'død': 
Nu har retten tildelt hende 75.000 kroner 
 
Falske historier er et demokratisk problem, fastslår Enhedslistens tidligere frontfigur. 

 

 
AF ISSA JEPPESEN (MAILTO:ISJE@DR.DK) 

Skriv et debatindlæg til en blog ud fra spørgsmålet: Hvad rager 
menneskerettighederne mig? Som afsæt for dit debatindlæg skal du 
læse artiklen: ”Johanne Schmidt-Nielsen blev erklæret ’død’: Nu har 
retten tildelt hende 75.000 korner” fra DR.dk og blandt andet forholde 
dig til:  
• Ytringsfriheden: må man sige alt?  
• Er det i orden at lyve om andre for at få opmærksomhed?  
• Hvor går grænsen for ytringsfriheden? 

Johanne Schmidt-
Nielsen (Ø) blev 
tilbage i januar 
erklæret for død. 
Nu har retten 
vurderet, at hun 
skal have 75.000 
kroner i 
godtgørelse for den 
falske nyhed. (Foto: 
Malene Anthony 
Nielsen 
© Scanpix) 
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En vigtig sejr for demokratiet 
og kampen imod falske 
nyheder, siger Enhedslistens 
udlændingeordfører, Johanne 
Schmidt-Nielsen.  
 
Hun henviser til en episode i 
midten af januar, hvor 
hjemmesiden newsa.dk bragte 
en artikel under overskriften 
"Politiker fundet død". 
 
Artiklen var ledsaget af et stort 
billede af Enhedslistens 
Johanne Schmidt-Nielsen og 
beskrev, hvordan hun var 
omkommet under mistænke-
lige omstændigheder i 
nærheden af Aarhus. Men 
intet i historien var sandt. 

I artiklen fra newsa.dk kunne 
man blandt andet læse, 
hvordan blodige stole blev 
båret væk fra gerningsstedet, 
mens politiet betegnede 
omstændighederne omkring 
dødsfaldet som "mistænke-
lige". 

Vigtig sejr i kampen mod 
falske nyheder 
 
Tilbage i juni besluttede 
Johanne Schmidt-Nielsen 
derfor at lægge sag an mod 
manden, der står bag 
hjemmesiden newsa.dk. 
 
Og tidligere i dag kunne hun så 
meddele på sin Facebook-
profil, at Retten på Frederiks-
berg har dømt ham til at betale 
75.000 kroner i godtgørelse for 
at have bragt nyheden om, at 
hun var død. 
 

Sagen har haft principiel 
karakter for Enhedslistens 
tidligere frontfigur, der kalder 
falske nyheder for et 
"demokratisk problem", som 
undergraver den offentlige 
debat. Hun opfordrer derfor 
andre mennesker, som har 
været udsat for noget 
lignende, til at tage kampen 
op. 

Kommercielle bagtanker 
 
Jyllands Posten var det første 
medie, der kunne fortælle om 
newsa.dk, dets bagmænd og 
den falske nyhed om Johanne 
Schmidt-Nielsen. 
 
Ifølge avisens oplysninger har 
firmaet hovedsæde i Tyskland, 
og ligesom mange andre tjener 
newsa.dk penge på annoncer. 
Her gælder princippet om, at 
jo flere klik en artikel får, jo 
flere penge kan en hjemme-
side tjene på bannerannoncer. 
Derfor vurderer Johanne 
Schmidt-Nielsen, at bag-
manden alene har bragt 
historien ud fra kommercielle 
interesser. 
 
Den sagsøgte har endnu ikke 
betalt de 75.000 kroner, som 
retten har vurderet, han 
skylder. Men når pengene en 
gang bliver udbetalt, ryger de 
ikke ind på Johanne Schmidt 
Nielsens personlige konto, 
siger hun. 

 
 

 

 

- Pengene skal gå til den 
internationale organisation 
International Media 
Support, der har hovedsæde 
i København. De kæmper 
for en fri, sandfærdig og 
uafhængig presse. 

- Det er ubehageligt at læse 
en falsk nyhed, hvor 
gerningsstedet for mit drab 
bliver beskrevet, og 
historien bare spreder sig på 
de sociale medier, siger 
Johanne Schmidt-Nielsen. 

- Det her er en vigtig sejr, 
der indikerer, at vores 
lovgivning er gearet til at 
håndtere falske nyheder, og 
forhåbentlig kan denne her 
dom samtidig være med til 
at skræmme andre fra at 
sprede falske nyheder, siger 
Johanne Schmidt-Nielsen. 



5 Menneskerettighed nr. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grupper skal I lave en drejebog og indspille en kortfilm med titlen: 
”Menneskerettighed nr. ...” og nummeret på den rettighed I vælger at 
arbejde med.  
 
Filmen skal vare højst 3-5 minutter og vise, hvad rettigheden betyder i 
Danmark. Hvordan møder vi den i vores del af verden? Kort sagt, hvad 
rager den os? I må vælge at vise hvad rettigheden betyder, eller 
hvordan den bliver overtrådt i Danmark.  



Her kan du finde flere informationer om 
menneskerettighederne, som du kan bruge i dit 
arbejde.  

 
 
 

Her er et link til verdenserklæringen om menneskerettighederne: 
https://www.ungeformenneskerettigheder.dk/verdenserklaeringen-om-
menneskerettighederne/ 
 

Her kan du se en film om historien bag menneskerettighederne: 
https://www.ungeformenneskerettigheder.dk/menneskerettigheder/ 
 

Her kan du se 30 små film om de forskellige menneskerettigheder: 
https://www.ungeformenneskerettigheder.dk/category/videoer/ 

 

Her kan du læse om alle Nobel fredsprismodtagere: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/index.html 

 

Her kan du læse om flere menneskerettighedsaktivister: 
http://www.forenetformenneskerettigheder.dk/voices-for-human-
rights/champions-human-rights.html 


