
Hvad rager menneske- 

rettighederne mig? 
 

 
 
 
 
 
 

Velkommen til Unge for Menneskerettigheders årlige march, som vi 

holder for at markere 71 årsdagen for vedtagelsen af FNs 

menneskerettighedserklæring. I dette hæfte er de oplæg, som du skal 

arbejde med de næste timer.  

 

Du kan vælge imellem 6 emner: 

1. Skriv et indlæg til en online-avis med titlen: ”Min 

yndlingsmenneskerettighed er….” 

2. Skriv en online-artikel om en menneskerettighedsaktivist. 

3. Skriv et debatindlæg med titlen: ”Må jeg bo hvor jeg vil?” 

4. Skriv en erindring med titlen: ”SKYLDIG!” 

5. Skriv et Haiku-digt om menneskerettighederne. 

6. Skriv en novelle om menneskerettighederne. 

 

Rigtig god fornøjelse! 



1 ”Min yndlings-

menneskerettighed er…..” 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et indlæg til en online-avis 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 

Unge for Menneskerettigheds hjemmeside efter eventen. 

Her er et link til de 30 menneskerettigheder. 

https://www.ungeformenneskerettigheder.dk/ verdenserklaeringen-

om-menneskerettighederne/ 



2 Menneskerettighedsaktivister  

 

  

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 ”Han/hun valgte at gøre noget!”. 

 

Du kan læse om menneskerettighedsaktivister i hæftet: 

”Menneskerettighedsaktivister, lidt om nogle af dem…”, eller  

Du kan finde mere information på: 

 http://www.forenetformenneskerettigheder.dk/voices-for-human-rights/champions-human-rights.html 



3 Ghetto 

 

 

Signe: "Det er ydmygende og 
umyndiggørende" 

Signe Hermann og 
John Kibuuka er 
tvunget til at sige nej 
til en lejlighed i 
Tingbjerg. For ellers 
kan John blive smidt 
ud af Danmark. 

Af Nana Toft 
25. november 2019 

“Vi er to voksne mennesker, 
der ikke selv kan bestemme, 
hvor vi vil bo. Det er 
formynderi. Det er 
ydmygende. Det er 
umyndiggørende.”  

Signe Hermann og hendes 
mand John Kibuuka har 
netop sagt nej til en større 
lejlighed i Tingbjerg. De tør 
simpelthen ikke andet. For 
ellers kan John være i fare for 
at blive smidt ud af Danmark. 

“Det giver ingen 
mening!” 

John er familiesammenført og 
har fortsat kun en midlertidig 
opholdstilladelse. Som 
reglerne er nu, må John 
derfor ikke flytte ind i et 
boligområde, der står på den 
såkaldte ghettoliste. Ikke 

uden at hans 
opholdstilladelse bliver taget 
fra ham. 

 

“Hvad tror de, der sker med 
John, hvis vi flytter ind i 
Tingbjerg? At hans 
eksamensbevis går op i røg? 
At han siger sit arbejde op, 
fordi han bliver smittet af en 

Sæt dig i Signe’s sted og skriv et debatindlæg til en blog ud fra 
spørgsmålet: Må jeg bo hvor jeg vil? Som afsæt for dit debatindlæg skal 
du læse artiklen: ”Signe: "Det er ydmygende og umyndiggørende".” fra 
beboerbladet.dk.  

Du kan forholde dig til:  

• Ghettoer 

• 4 myter om ghettoer: kortlink.dk/youtube/242um  

 

 



dårlig arbejdsmoral? Det 
giver jo ingen mening,” lyder 
det fra Signe Hermann. 

“Jeg kan kun opfatte de her 
regler som udtryk for en 
voldsom fordomsfuldhed og 
uvidenhed. Både overfor 
hvem der bor i Tingbjerg, og 
hvem de familiesammenførte  

familier egentlig er,” siger 
Signe Hermann. 

Tingbjerg: En 
drømmebolig 

I det her tilfælde er der tale 
om en familiesammenført 
familie, der består af to 
veluddannede mennesker og 
deres to piger på henholdsvis 
5 og 7 år. Signe er cand.scient 
i matematik og arbejder som 
statistiker. John har en 
kandidat fra IT-Universitetet 
i København og arbejder med 
it-sikkerhed i en større 
konsulentvirksomhed. 

Lige nu bor de i en 
treværelses leje-lejlighed i 
Københavns Nordvest-
kvarter. Men deres to piger er 
ved at blive store, og på sigt 
vil de gerne have et værelse 
til dem hver. Så de meldte sig 
som aktiv boligsøgende og 
satte kryds ved Tingbjerg. 

 

“Området er lige i nærheden 
af Utterslev Mose, hvor vi tit 
går tur, og hvor der er ret 
hyggeligt. Det kan godt være, 
det ikke er en drømmebolig 
for alle, men vi synes, det 
ligger virkelig godt,” forklarer 
Signe Hermann. 

Bliver vi sparket ud? 

Men nu er de tvunget til at 
vente, indtil de får tilbudt 
noget de “må” flytte ind i, som 
Signe Hermann siger. Det 
ligger ikke i kortene at købe, 

fordi de ikke vil stifte gæld, 
før John har permanent 
opholdstilladelse. 

“Den kan vi tidligst få om 3 
år. Forudsat at han ikke 
mister sit arbejde eller der 
kommer nye stramninger,” 
som Signe Hermann 
forklarer. 

Præcis det med nye 
stramninger gør Signe 
nervøs. Lige nu står der kun, 
at man ikke må rykke ind i en 
ghetto, hvis man har en 
midlertidig opholdstilladelse. 
Men 8 års samliv med John i 
Danmark har lært hende, at 
reglerne konstant bliver 
strammet. 

“Hvad hvis vi flytter til et 
område, der pludselig 
kommer på ghettolisten, 
mens Udlændingestyrelsen er 
i gang med at behandle vores 
ansøgning om en midlertidig 
eller permanent 
opholdstilladelse? spørger 
Signe Hermann. 

“Bliver vi sparket ud? Hvad 
sker der med John?” 

 

Jeg kan kun opfatte de her 
regler som udtryk for en 
voldsom fordomsfuldhed 
og uvidenhed. Både 
overfor hvem der bor i 
Tingbjerg, og hvem de 
familiesammenførte 
familier egentlig er. 
 
SIGNE HERMANN 

Foto: Carsten Andersen og Portrætværket 



 

 

 

 

 

Familiesammenføring og boligområder 

Udlændingestyrelsen kan inddrage eller nægte at forlænge en tidsbegrænset 
opholdstilladelse, hvis “grundlaget for tilladelsen ikke var rigtig eller ikke længere er til 
stede.” 

Det kan fx være tilfældet, “hvis der i forbindelse med opholdstilladelsen er stillet krav om, at 
din bolig ikke er beliggende i et område, der er omfattet af boligkravslisten, og du 
efterfølgende flytter til et sådant område.” 

Boligkravlisten er udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet i 2018. Den består af 
over hundrede boligområder i Danmark, der både tæller ghettoer og udsatte boligområder. 

(Kilde: www.nyidanmark.dk og www.retsinformation.dk) 

 

Forsker afliver 4 myter om ghettoer 

Kortlink.dk/youtube/242um 

 

http://www.nyidanmark.dk/


4 SKYLDIG!
 

Krænkende videoer: Højesteret 

dømmer 20-årig skyldig i deling 

af børneporno 
AF EMMA TOFT 

11. JAN. 2019 KL. 12.01 

Den 20-årige mand 

straffes med 40 dages 

betinget fængsel og 

skal betale 12.000 

kroner i erstatning. 

En 20-årig mand er fundet 

skyldig i at have delt 

børneporno. 

Det har Højesteret netop 

afgjort. 

 

Manden har i et år været 

anklaget for at have spredt 

børneporno, fordi han for tre 

år siden sendte to videoer med 

seksuelt krænkende optagelser 

af en 15-årig pige og dreng 

videre til mindst 35 bekendte 

på Messenger. 

 

I byretten og landsretten blev 

han straffet med 40 dages 

betinget fængsel for 

udbredelse af børneporno - 

noget der også giver en plet på 

børneattesten, så man ikke må 

arbejde med børn og unge i ti 

år. 

 

Højesteret stadfæster 

landsrettens dom, så han 

bliver straffet med 40 dages  

Skriv en erindring fra dagen, hvor du som hovedpersonen i artiklen: 

”Krænkende videoer: Højesteret dømmer 20-årig skyldig i deling af 

børneporno.”, fik en dom for deling af børneporno. 

Du skal blandt andet forholde dig til:  

• Deling af video og billeder på sociale medier 

• Er det i orden, at blive straffet så hårdt?  

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/anden-sag-om-sexvideoer-40-dages-betinget-faengsel-til-19-aarig-mand
https://www.dr.dk/nyheder/indland/anden-sag-om-sexvideoer-40-dages-betinget-faengsel-til-19-aarig-mand


betinget fængsel med en 

prøvetid på et år. 

 

Samtidig skal den 20-årige 

betale 10.000 kroner til 

kvinden, der sås på videoen, og 

2.000 kroner til manden, lyder 

det i Højesteret. 

Optagelser stammer 

fra 2015 

Videomaterialet stammer fra 

2015, hvor en gruppe unge 

optog nogle meget voldsomme 

seksuelle handlinger på en 

privat adresse i Nordsjælland. 

 

To af de unge delte dengang 

videoerne, og siden er 

materialet blevet delt 

omkring 5.000 gange på 

Messenger. 

I 2016 fik de to unge 

drenge bøder på 2.000 

kroner for at have delt 

børneporno "i mindst et 

tilfælde". 

Men dengang blev der ikke sat 

en stopper for delingerne. 

Derfor har de to personer på 

videoerne kæmpet en lang og 

sej kamp for at få slettet 

materialet. Noget de har følt 

sig ret alene med. 

Facebook satte skub i 

sagen 

Efter en henvendelse fra 

Facebook gik politiet ind i 

sagen. Over 1.000 unge blev 

sigtet for at have delt 

videomaterialet for et år siden. 

De har nu ventet et år på at 

finde ud af, hvad der skulle ske 

med deres sag, mens i alt ni 

prøvesager har kørt gennem 

retssystemet. 

Her er det blevet vurderet, om 

der er tale om udbredelse af 

børnepornografisk materiale, 

eller om der blot er tale om en 

overtrædelse af reglerne for, 

hvad man må dele af billeder 

og video uden andre folks 

accept. 

 

 

Byretter og landsretter landet 

over er kommet frem til 

forskellige resultater. 

Nogle er blevet frikendt for 

anklagerne om børneporno - 

blandt andet fordi noget af 

videomaterialet har været 

sløret, og det har været svært 

at vurdere, om personerne har 

været over eller under 18 år. 

Andre er blevet dømt. 

 

Dagens dom i Højesteret skal 

fungere som rettesnor for de 

mange sager, der venter. 

 

 
 

 
 

Hvis straffen er ubetinget, 
betyder det, at du skal i 
fængsel i en periode, som 
retten fastsætter. I nogle 
tilfælde kan du afsone 
straffen i fodlænke.  
 
Hvis straffen er betinget, 
betyder det, at du ikke 
skal i fængsel, hvis du i en 
periode (prøvetiden) 
overholder nogle vilkår. 
Du må ikke begå ny 
kriminalitet i prøvetiden. 
 

Der skulle gå over to år, før en omfattende deling af seksuelt krænkende videoer 
blandt 4.721 unge på Facebooks chatplatform Messenger blev bremset. 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/politiet-noelede-sexvideoer-naaede-5000-paa-aar
https://www.dr.dk/nyheder/indland/politiet-noelede-sexvideoer-naaede-5000-paa-aar
https://www.dr.dk/nyheder/indland/politiet-noelede-sexvideoer-naaede-5000-paa-aar
https://www.dr.dk/nyheder/indland/pigen-fra-umbrella-sagen-staar-frem-politiet-gjorde-intet-stoppe-video


 



5 Menneskerettighedsdigt 

Skriv et haiku-digt om menneskerettighederne! 

Haiku er en japansk lyrikform med strenge formkriterier. Et japansk 
haikudigt består som udgangspunkt af 17 stavelser fordelt på tre 
grupper eller linjer, med fem, syv og fem stavelser.  

Haiku skal indeholde natur og skal foregå i nutid. 

Reglerne for haiku er simple:  

1. Digtet har 3 linjer: 

linje 1 har 5 stavelser.  

linje 2 har 7 stavelser.  

linje 3 har 5 stavelser.  

2. Digtet skal ikke rime.  

3. Digtet skal handle om natur og være i nutid. 

4. … og i denne opgave have noget med menneskerettighederne at 

gøre.  

Her er et par eksempler: 

En gammel dam; 

en frø hopper i — 

Lyden af vand.  
- Af Matsuo Basho 1644-1694 

 

Stilheden smerter; 

Som slag og skud i mørke — 

Lyden af blod. 

- Af Heidi Brandt 2018 

https://da.wikipedia.org/wiki/Japan
https://da.wikipedia.org/wiki/Lyrik
https://da.wikipedia.org/wiki/Natur
https://da.wikipedia.org/wiki/Nutid


6 Skriv en novelle om 

menneskerettighederne 
 

  

Skriv en novelle om menneskerettighederne! 

Der skal være en jeg-fortæller. Novellen skal være på ca. en A4 side. 

Den røde tråd i din novelle skal være menneskerettighederne, f.eks. 

hvordan at de bliver overtrådt eller overholdt.  

 

Kravene til din novelle er: 

• En handling/begivenhed 

• Få personer 

• Strækker sig ikke over flere dage 

• Ikke særligt godt kendskab til personerne 

• En konflikt 

• Et dilemma 

• Kort fortælling, med et enkelt handlingsforløb 

• Åben slutning 

• Det der sker forandrer personens eller personernes liv 

• Novellen kan handle om et bestemt problem for hovedpersonen 

 



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 

 

 

© 2018 Unge for Menneskerettigheder International TM. 

https://www.ungeformenneskerettigheder.dk/category/videoer/

