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INGEN
DEMOKRATI
UTAN
VÄRDERINGAR
DEMOKRATI ÄR ETT lika livsnödvändigt
som bräckligt instrument för att upprätthålla den
mänskliga gemenskapen både internationellt och nationellt. Det bästa och värsta exemplet på det är att Hitler
både valdes och omvaldes i demokratiska val. Vi har lärt
av historien även om minnet ibland är kort. Vi måste
VI MÅSTE
tillsammans ställa oss frågan vad vi fyller begreppet
demokrati med för innehåll. Om vi inte gör det
TILLSAMMANS
gör andra det, om vi så vill eller inte.
STÄLLA OSS FRÅMyndigheten för stöd till trossamfund
(SST) har under flera år (2012-2018) haft i
GAN VAD VI FYLLER
uppdrag av regeringen att ha en bred diaBEGREPPET DEMOKRATI log med trossamfunden i syfte att stimulera
arbetet med demokrati och demokratiska
MED FÖR INNEHÅLL.
värderingar”.
Vi har i den här dialogen tillsammans lyft
OM VI INTE GÖR DET
fram frågor kring mänskliga rättigheter och
deras relation till demokrati. Det mate rial
GÖR ANDRA DET,
som du nu har i din hand är ett inspirationsOM VI SÅ VILL
och metodmaterial. Något som du kan läsa
själv, eller arbeta med och diskutera tillsammans
ELLER INTE.
med andra.
Mänskliga rättigheter handlar om den enskildes
skydd och rättigheter gentemot staten, precis som våra
fri- och rättigheter i Sveriges grundlag. Den enskilde är
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oftast den svagare parten. Därför skyddar mänskliga
rättigheter bland annat minoriteter, garanterar religionsfrihet och slår fast principen om likabehandling.
Mänskliga rättigheter bygger på en universell vilja och
vision om vad ett gott samhälle är och vad ett gott liv
är. Med hjälp av – och i dialog med – religiösa och
humanistiska ideal. Detta är något som de flesta tycker är bra.
En spännande fråga för oss skulle kunna vara: borde det då inte också gälla i våra samfund? Jag skulle
vilja uttrycka det så här: mina rättigheter gentemot
staten är mina skyldigheter mot mina medmänniskor.
Det är ingen juridisk fråga primärt utan en moralisk
fråga.
Inom trossamfunden hänvisar man ibland till ”ordets” oföränderlighet. Men vi vet att så har inte varit
fallet genom historien. Människor har prövat, tolkat,
omprövat och omtolkat. Inte för att andra har krävt det
utan för att det har legat i själva sakens natur att historien aldrig kan vara statisk. Kunskap kan aldrig vara
statisk. Gemenskap kan aldrig vara statisk. Framtiden kan aldrig vara statisk. Det som är större än oss
själva kan vi inte omfatta för då är det inte större än
oss själva. Det gäller det som många kallar Gud lika
väl det som andra kallar kärlek.

Bengt Göransson som var utbildningsminister på
1980-talet och ordförande för den stora demokratiutredningen på 1990-talet sa en gång vid ett seminarium
om just demokratiutredningen: ”Vi gör fel om vi tror
att demokrati är ett sätt att distribuera beslut när det i
stället är ett sätt att förmedla värderingar. Om det inte
vore det och vi beslutar att det är fel att döda och någon
dödas ändå, vad gör vi då?”.
Att arbeta med demokrati är inte främst att skriva
protokoll, lära sig begära votering eller skriva en reservation. Det handlar om vilka värderingar vi vill leva
efter, vilka värderingar vi vill förmedla och med vilka
värderingar vi vill bli bemötta.
Vi borde lyssna till den filosof som en gång sade att
”människans fria vilja betyder inte att hon kan göra
vad hon vill utan att hon måste vilja det hon gör”. För
det behövs kunskap och en inre kompass. Kort sagt:
värderingar.
Åke Göransson
Direktör Myndigheten för stöd till trossamfund
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SOM ETT LED i SST:s uppdrag att föra utvidgad dialog kring trossamfundens demokratifrämjande arbete genomfördes under hösten 2012 och
våren 2013 dialogseminarium i Stockholm, Göteborg,
Malmö och Södertälje. Syftet med seminarierna var att
tillsammans diskutera kring frågor relaterade till deUPPLÄGGET
mokrati och mänskliga rättigheter. Under seminarierna reflekterade deltagarna kring innebörden
ÄR TÄNKT SOM
av demokrati, mänskliga rättigheter och hur
deras arbete i församlingar/föreningar idag biEN PROCESS FRÅN
drar till att förstärka demokratin och främja
ANALYS AV NULÄGET
de mänskliga rättigheterna. De diskuterade
vilka utmaningar trossamfunden står
OCH IDENTIFIERING AV även
inför, såväl internt som externt, och hur
dessa utmaningar kan lösas.
UTMANINGAR TILL VÄUnder dialogseminarierna efterfrågaGAR FRAMÅT. ANVÄND de flera deltagare konkret stöd för att fortsätta diskussionen i det egna trossamfundet.
HELA MATERIALET
En idé som väcktes var att ta fram ett gemensamt material som stöd och inspirationskälla för
ELLER PLOCKA
diskussion och arbete relaterat till demokrati och
UT DELAR.
mänskliga rättigheter. Denna idé ligger till grund för
den skrift du har i din hand. Vi har valt att kalla det ett
metodmaterial men det kan även ses som ett idé eller inspirationsmaterial.
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Metodmaterialet följer samma upplägg som SST:s
dialogseminarier och inleds med en introduktion till
mänskliga rättigheter, demokrati, rösträtt och religionsfrihet i kapitel ett. Kapitel två ger en översikt av religionens
roll i Sverige, hur religion och tro kan kopplas till mänskliga rättigheter samt trossamfundens arbete som berör
dessa områden. Materialet inkluderar även metoder och
övningar som hjälp för att diskutera och arbeta vidare
med dessa frågor. Detta görs i kapitel tre som är tänkt att
spegla en process som berör följande steg;

Materialet hoppas kunna bidra till såväl kunskap som reflektion och agerande. Texterna och övningarna kan användas antingen i sin helhet eller så plockar man helt
enkelt de delar som passar för församlingen/föreningens
behov just nu.
Målgruppen är religiösa trossamfund på nationell och
lokal nivå. Vi har valt att använda begreppet trossamfund när vi syftar på nationell nivå och församling/förening när vi menar lokal nivå. Det går dock oftast att byta
ut begreppen så att de bättre passar i er kontext.
Materialet har tagits fram av Fonden för mänskliga
rättigheter på uppdrag av SST. Till stöd har funnits en
referensgrupp med representanter från trossamfund och
studieförbund.

1. Förstå
Vad innebär demokrati och mänskliga rättigheter?
Vad har det för betydelse för mig och min församling/
förening?
2. Analysera
Analys av nuläget, vilket arbete görs och vilka
värderingar arbetar vi efter?
,GHQWLÀHUDXWPDQLQJDU
Identifiering av utmaningar internt och externt.
4. Agera
Vägar framåt, vad kan och vill vi göra
och vem kan vi samarbeta med?
7
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MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
R E L I G DEMOKRATI
IONSF
RIHET
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER bygger på
principen om alla människors lika värde. Det
går inte att säga hur långt tillbaka idén om mänskliga
DE
rättigheter daterar, men flera av tankarna återfinns i
MÄNSKLIGA
tidiga dokument. Redan på 600-talet kom Kalifen
Umars pakt. Då kom även Medinakonstitutionen
RÄTTIGHETERNA
som innehöll ett antal rättigheter och skyldigheter för de muslimska, judiska, kristna
FÖRUTSÄTTER DEMOoch hedniska samhällen av Medina. År 1215
KRATISKA STYRELSEskrevs Magna Carta i England som innehöll
regler som begränsade kungens makt. Även
SKICK, MEN SÄTTER
om detta inte är mänskliga rättigheter som
vi förstår det nu, så är begränsning av maktSAMTIDIGT GRÄNSER
havares befogenheter än idag en viktig del.
FÖR DE STYRANDES
Under 1700-talet började det dyka upp fler
dokument
som använde formuleringar om
OCH MYNDIGHETER- individens rättigheter
mot staten som vi känner igen i dagens dokument. Bland dessa finns
NAS MAKTUTbland annat den amerikanska frihetsförklaringen
ÖVNING.
från 1776, den franska deklarationen om ”de mänskliga och medborgerliga rättigheterna” 1789 och även den
svenska tryckfrihetsförordningen från 1766. De ger uttryck för att människan har rättigheter och innehåller
9

regler om rätten att delta i val, yttrandefrihet och rättvisa
rättegångar. På samma gång som denna utveckling skedde är det viktigt att komma ihåg att samma europeiska
stater som talade om upplysning och mänskliga rättigheter samtidigt begick en grym kolonisering och utrotning av folkslag i Afrika, Asien och Amerika – ofta med
en grovt rasistisk ideologi. Även kvinnor och barn ansågs
länge inte omfattade av de mänskliga rättigheterna.
FN:S ALLMÄNNA FÖRKLARING
1948 antogs FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna som inleder med att slå fast att
alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. En bidragande faktor till att denna internationella
överenskommelse kom till var de grova människorättskränkningarna som ägde rum under andra världskriget då miljontals judar, romer, personer med funktionshinder, homosexuella och många andra mördades av
nazisterna. Dessa grymheter gjorde det tydligt att man
inte kunde lita på att enskilda stater skulle garantera
efterlevnaden av mänskliga rättigheter för sina medborgare utan att detta var ett gemensamt ansvar.
När den allmänna förklaringen antogs av FN:s
generalförsamling gjordes det enhälligt och i form av
en deklaration. Det betyder att det främst är en politisk
viljeyttring snarare än ett juridiskt bindande regelverk.
De 30 artiklarna i förklaringen innehåller såväl medborgerliga och politiska rättigheter såsom rätten att inte utsättas för tortyr, yttrandefrihet och religionsfrihet, men
också ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som
rätten till bostad, utbildning, arbete och mat. Tanken
vid denna tid var att snabbt göra den allmänna förklaringen till en konvention, ett folkrättsligt bindande avtal
mellan stater. Staterna var dock oeniga i sin syn på rättigheterna. Vissa ansåg att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna inte kunde ges samma status som de
medborgerliga och politiska rättigheterna medan andra
stater prioriterade just de ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna. Följden blev att det arbetades fram
två olika konventioner; Internationella konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och
Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (ICESCR).

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
 0lQVNOLJDUlWWLJKHWHUE\JJHUSnSULQFLSHQ
RPDOODVOLNDYlUGHRFKLFNHGLVNULPLQHULQJ
 0lQVNOLJDUlWWLJKHWHUlUPDNWEHJUlQVQLQJ
RFKUHJOHUDUI|UKnOODQGHWPHOODQVWDWVPDN
WHQRFKLQGLYLGHQ
 0lQVNOLJDUlWWLJKHWHUWDODURPYDGVWDWHQ
LQWHInUJ|UDPRWRVVRFKlYHQLYLVVPnQ
YDGVWDWHQPnVWHJ|UDI|URVV6WDWHQlU
VN\OGLJKHWVElUDUHRFKLQGLYLGHQlUUlWWLJ
KHWVElUDUH
 0lQVNOLJDUlWWLJKHWHUlUXQLYHUVHOOD
GHJlOOHUDOOD|YHUDOOWRDYVHWWODQG
NXOWXUHOOHUVDPPDQKDQJ
 0lQVNOLJDUlWWLJKHWHUlURGHOEDUDRFK
|PVHVLGLJWI|UVWlUNDQGHGYVUlWWLJKHWHUQD
KlQJHULKRSRFKI|UVWlUNHUYDUDQGUD

ventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna av
Europarådet. Europarådet är en internationell organisation som bildades år 1949 och verkar för demokrati,
respekt för rättsstatens principer och för de mänskliga
rättigheterna. När konventionen antogs hade organisationen endast 10 länder, men idag är 47 länder medlemmar. Konventionen som är inspirerad av den allmänna
förklaringen tar upp både medborgerliga och politiska
rättigheter och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Europakonventionen om skydd för de mänskliga

REGIONALA SYSTEM FÖR SKYDD AV
DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
Efter att FN:s allmänna förklaring för de mänskliga
rättigheterna antogs, utarbetades även institutioner för
mänskliga rättigheter på regional nivå. Endast två år efter
den allmänna förklaringen antogs den Europeiska kon10
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rättigheterna var det första internationella dokument
som även skapade en juridisk efterlevnadsmekanism i
form av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.
År 1969 antog Organisationen för Amerikanska Stater
den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna, som sedan trädde i kraft år 1978. Den Interamerikanska kommissionen och den Interamerikanska
domstolen för de mänskliga rättigheterna kontrollerar
att dessa följs. År 1986 trädde den Afrikanska stadgan
om människan och folkens rättigheter i kraft. Både den
Afrikanska kommissionen och den Afrikanska domstolen för mänskliga och folkens rättigheter ser över stadgans efterlevnad. Dessa tre regionala strukturer är de
system som brukar nämnas som de mest väletablerade.
Utöver dessa finns andra initiativ som är värda att nämna här. Arabförbundet antog 1994 den Arabiska stadgan
för de mänskliga rättigheterna. År 1995 antog de Oberoende Staternas Samvälde en konvention om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter. Den Asiatiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna antog
1997 en asiatisk stadga för de mänskliga rättigheterna.
År 2007 antog Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) en stadga för de mänskliga rättigheterna. Förutom dessa exempel finns en uppsjö konventioner och
deklarationer med specifika rättighetsområden som
fokus, antagna av olika internationella organisationer.
EU, som traditionellt sätt uppfattas som mer av en
ekonomisk union än en främjare av de mänskliga rättigheterna, har också antagit en stadga för mänskliga
rättigheter. Europeiska Unionens stadga för de grundläggande rättigheterna blev juridiskt bindande för EU:s
medlemstater år 2007.
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nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller
ställning i övrigt. Viktigt att notera är att den uppräkning av grunder som görs inte är uteslutande utan bara
exemplifierande. FN:s olika övervakningsorgan och
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har
visat att icke-diskrimineringsprincipen även gäller för
grunder som sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning. Dessa ingår även som grund för diskriminering
i den svenska diskrimingeringslagen.
Med utgångspunkt i den allmänna deklarationen har
fler konventioner antagits som särskilt fokuserar på vissa
gruppers rättigheter och på vissa slags rättigheter. Exempel på konventioner som fokuserar på grupper är konventionen om avskaffande av all slags diskriminering
mot kvinnor (CEDAW) konventionen om barnets rättigheter (CRC) och konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar (CRPD). Exempel på en konvention som fokuserar på särskilda rättigheter är den mot tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning (CAT).
RESPEKTERA, SKYDDA
OCH UPPFYLLA
Det internationella rättssystemet som det ser ut idag är
ett regelsystem som reglerar förhållandet mellan den enskilda individen och staten. I praktiken definierar det
vad staten inte får göra mot oss och i viss mån vad den
ska uppfylla. Detta gäller de egna medborgarna men
även andra staters medborgare som befinner sig i landet.
Man brukar säga att staten är skyldighetsbärare, det vill
säga den som är skyldig att se till att rättigheterna uppfylls. Individen däremot är rättighetsbärare, det vill säga
den som äger rättigheterna.
Det ansvar stater som anslutit sig till konventionerna har består av tre delar. De ska för det första avstå
från handlingar som begränsar eller kränker individens
rättigheter. De ska även skydda människor från att utsättas för övergrepp från andra aktörer. Slutligen ska de ge
förutsättningar för enskilda att åtnjuta och utkräva sina
rättigheter. Detta brukar sammanfattas med orden; respektera, skydda och uppfylla.
Statens ansvar för implementering av mänskliga rättigheter ligger på olika nivåer; både hos regering, riksdag, kommun och landsting. Ytterst är det regeringen
som ansvarar för att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden. Riksdagen har ansvar för att lagarna
som stiftas inte står i strid med de internationella konventioner som Sverige skrivit under. Genom lagarna ska
regering och riksdag se till att medborgare inte utsätter
andra människor för övergrepp. Här är polisen, åklagare

UNIVERSELLA RÄTTIGHETER
På FN:s världskonferens i Wien 1993 slogs det en
gång för alla fast att de mänskliga rättigheterna är universella, det vill säga rättigheterna gäller lika för alla.
Ingen regering kan bortse från mänskliga rättigheter
genom att hänvisa till särskilda förhållanden som tradition, kultur eller religion. Man slog även fast att rättigheterna är odelbara och ömsesidigt förstärkande. Det vill
säga, ingen rättighet är mer värd än någon annan och
att rättigheterna hänger ihop, stärker och förutsätter varandra. Det går med andra ord inte att välja bort några
rättigheter till förmån för andra rättigheter.
En central princip som tas upp redan i artikel 2 i den
allmänna förklaringen är principen om icke- diskriminering. Den innebär att mänskliga rättigheter ska gälla för
alla, utan åtskillnad av något slag så som ras, hudfärg,
kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning,
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och domstolarna viktiga för att kunna garantera att enskilda människor kan leva ett tryggt liv. Ytterligare en
viktig förutsättning för att enskilda människors intressen
kan skyddas och tillvaratas i förhållande till myndigheter
är att domstolarna är självständiga och inte styrs av t.ex.
makthavare.

DEMOKRATI
OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
DEMOKRATI OCH DE mänskliga rättigheterna nämns ofta tillsammans och det finns naturligtvis en anledning till detta. Begreppen är nära förknippade, förstärker varandra och det är en mänsklig rättighet i sig med ett demokratiskt styrelseskick. I FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slås
det till exempel fast att var och en har rätt att delta i sitt
lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud. Flera
av de mänskliga rättigheterna är nödvändiga för att en
demokrati ska kunna fungera. Tydliga exempel på detta
är yttrande-, mötes- och föreningsfriheten. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är dock lika
viktiga i en demokrati. Genom exempelvis rätten till
utbilning ges kunskap om rättigheterna, samt de verktyg
som krävs för att kunna utkräva rättigheterna. Att kunna
läsa och söka information underlättar politisk medvetenhet och aktivitet. Ett demokratiskt styrelseskick är alltså
på flera sätt beroende av att de mänskliga rättigheterna
följs.
Men behöver de mänskliga rättigheterna också demokratin? Många menar att de mänskliga rättigheterna bäst
skyddas och främjas i en demokrati där kränkningar av
de mänskliga rättigheterna och andra missförhållanden
kan uppmärksammas av civilsamhällesorganisationer
eller enskilda personer. En fri och öppen debatt ger även
möjlighet att diskutera krockar mellan olika rättigheter
och hur dessa ska hanteras. Men är demokrati en garanti
för att de mänskliga rättigheterna respekteras? Det finns
ju exempel – både historiska och nutida – på att mänskliga rättigheter kränks även i länder med demokratiska
val. Här kan det vara viktigt att skilja på demokratin som
styrelseskick och demokrati som en värdering.

DEMOKRATI
 'HYLNWLJDVWHEHVOXWHQNULQJKXUVDPKlOOHW
VNDVW\UDVOLJJHUKRVIRONYDOGDUHSUHVHQWDQWHU
 'HVVDUHSUHVHQWDQWHUYlOMVJHQRP
UHJHOEXQGQDIULDRFKUlWWYLVDYDO
 3HUVRQHU|YHUnUKDUUlWWDWWGHOWDL
YDOSURFHVVHQ
 'HÁHVWDYX[QDKDUUlWWDWWVWlOODXSS
VRPNDQGLGDWHULGHVVDYDO
 6RPPHGERUJDUHKDUPDQUlWWDWWXWWU\FND
nVLNWHUNULWLVHUDGHIRONYDOGDGHWVlWWODQGHW
VW\UVGHWHNRQRPLVNDRFKVRFLDODV\VWHPHW
VDPWGHGRPLQHUDQGHLGHRORJLHUQD

STYRELSESKICK OCH VÄRDERING
Demokrati betyder bokstavligen folkvälde (grekiska
demos = folk, kratos = välde). I en demokrati har folket
rätt att använda politisk makt och rätt att påverka gemensamma ärenden. Till en fungerande demokrati hör
även att medborgarna själva deltar och är politiskt aktiva.
Med demokrati menar man ofta ett verkställande av folkets eller majoritetens vilja, ett samhällsskick och ett sätt
att utse beslutsfattare. Men i en vidare bemärkelse avser
demokrati också demokratiska värderingar vilket innebär att vi slår vakt om yttrandefrihet, tolerans, jämlikhet,

 )OHULQIRUPDWLRQVNlOORUÀQQVWLOOJlQJOLJD
I|UPHGERUJDUHlQHQEDUWGHVRPVW\UVDY
UHJHULQJHQHOOHUDQGUDHQVNLOGDJUXSSHU
 $OODKDUUlWWDWWRUJDQLVHUDVLJLV\IWHDWW
SnYHUNDODQGHWVSROLWLNH[HPSHOYLVJHQRP
SROLWLVNDSDUWLHU
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DISKUSSIONSFRÅGOR
 +XUXW|YDVGHPRNUDWL"
 .DQPDQEHVNULYDGHPRNUDWLSnROLNDVlWW"
 .DQPDQXW|YDGHPRNUDWLSnROLNDVlWW"
 9DGEHK|YVI|UDWWGXVNDNlQQDDWWGHYDOGDSROLWLNHUQDYHUNOLJHQUHSUHVHQWHUDUGLJ"
 9HWGXYDGGLQORNDOSROLWLNHUDQVHURPWURVVDPIXQG"
 9DGlUGLQUROOLHQGHPRNUDWLKDUGXQnJUDVN\OGLJKHWHURFKUlWWLJKHWHU"
 +XUXSSI\OOHUUHVSHNWLYHXWQ\WWMDUGXGHVVD"
 9LONHQUROOKDUWURVVDPIXQGHQI|UVDPOLQJDUQDI|UHQLQJDUQDLGHPRNUDWLQ"
 bUHUI|UVDPOLQJI|UHQLQJGHPRNUDWLVN"3nYLONHWVlWWPlUNVGHWWD"

maktdelning och likhet inför lagen. Till demokratin hör
en mångfald av åsikter. Människor har inte alltid samma
syn på saker, men genom demokratiska metoder försöker
de få till stånd gemensamma beslut. De forna grekerna
ansåg att man först efter öppen diskussion kunde fatta
goda beslut. Diskussionen är lika väsentlig i den moderna demokratin. Demokrati innebär dialog mellan individer och grupper i samhället.
Det finns dock en inneboende motsättning mellan de
mänskliga rättigheterna och demokratin. Demokratins
idé bygger på att en viss definierad grupp inkluderas i
demos (dvs. folket), vilket samtidigt innebär att andra
utesluts. Ett tydligt exempel på en sådan definition är
medborgarskap som ofta är det som avgör vilka som får
delta i val och vilka som inte får det. Idén om de mänskliga rättigheternas baseras på att alla individer har vissa
grundläggande rättigheter, oavsett medborgarskap.
Även om man i demokratin tillämpar majoritetsprincipen kan demokrati inte innebära en majoritetens

diktatur. Man kan inte bryta mot demokratins principer,
såsom medborgarnas grundläggande rättigheter, enbart
med majoritetens stöd. Att beakta minoriteters och andra gruppers åsikter samt att värna om deras rättigheter
är en del av demokratin. Minoriteternas faktiska rättigheter är ett bra mått på hur väl demokratin fungerar.
Det hör till det demokratiska samhället att även organisationer och föreningar fungerar enligt demokratiska
principer.
När man pratar om demokrati i vardagligt tal använder man det ofta i en bredare mening för att beskriva en
situation där ett demokratiskt styrelseskick används för
att fatta beslut som respekterar de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna förutsätter alltså ett demokratiskt styrelseskick men sätter samtidigt gränser för
de styrandes och myndigheternas maktutövning. En deltagare på SST:s dialogseminarium uttryckte det som att
”demokrati är kartan och mänskliga rättigheter är kompassen”.
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REPRESENTATIV
DEMOKRATI OCH
RÖSTRÄTTEN

bara drygt ett sekel sedan baserades rösträtten på kön
och inkomst. Först 1921 fick kvinnor rösträtt i Sverige.
1924 slopades kravet på fullgjord värnplikt för att få rösta. 1937 bestämdes att även intagna på häkten och anstalter fick rösträtt och först 1948 fick den som är försatta i
konkurs eller som får fattigvård (dåtidens försörjningsstöd) rösta.
Att rösta i fria och allmänna val är fortfarande en
dröm för miljarder människor världen över. I Europa
finns det länder som fortfarande inskränker medborgares rösträtt om de sitter i fängelse.
För att politiska församlingar ska kunna anses agera
utifrån folkets mandat krävs det att tillräckligt många
röstar i val. Trots högt valdeltagande i Sverige i val till
kommun, landsting och riksdag finns det stora skillnader
i deltagandet mellan olika väljargrupper. Unga och utrikes födda röstar i betydligt lägre utsträckning än övriga.
Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet är särskilt lågt.
Folk anger olika orsaker till att de avstår från att rösta.
En del tycker att politiken känns långt bort och är svår
att förstå. Andra menar att en röst mer eller mindre ändå
inte spelar någon roll. Men varje röst spelar roll och har
samma värde. Att utnyttja sin rösträtt är därför en viktig del av att kunna påverka utvecklingen i Sverige. Trossamfunden spelar en viktig roll för att öka valdeltagandet – inte minst bland de väljargrupper som röstar i lägre
utsträckning, men också som förmedlare av idén om ett
demokratiskt Sverige där alla skall ha rätt att delta på lika
villkor. Oavsett vem vi lägger vår röst på är själva handlingen att gå och rösta ett uttryck för demokratin i sig.

ALL OFFENTLIG MAKT i Sverige utgår
från folket. Så står det i första paragrafen i en av
Sveriges grundlagar – regeringsformen. Regeringsformen
beskriver hur Sverige ska styras och vilka demokratiska
rättigheter vi har. Alla kan inte vara med och bestämma
om allt, eller snarare, det skulle vara ganska svårt rent
praktiskt att alla var med jämt. Därför väljer vi istället
representanter till kommun, landsting, riksdag och Europaparlamentet som ska fatta beslut. I en representativ
demokrati är fundamentet för inflytande att medborgarna genom fria och regelbundna val avgör vilka som ska
styra landet. Att rösta i allmänna val är en av de grundläggande rättigheter som demokratin ska garantera. Ibland
kan man förvånas över att ”vem som helst” kan komma
in i riksdagen och bestämma över svåra frågor. Men det
finns många skäl till varför politiska beslut ligger i folkvaldas händer. Politiska beslut blir bättre förankrade och
mer allsidiga om människor med olika bakgrund är med
i beslutsfattandet. Inga experter oavsett hur kunniga de
är ska kunna ta den yttersta makten från de som folket
valt att utöva den.
Rätten att ha inflytande över hur samhällets styrs är
inte given. Kampen om allmän och lika rösträtt påbörjades redan i slutet av sjuttonhundratalet i Sverige. För

RÄTTEN ATT VÄLJA OCH BLI VALD
 (QI|UXWVlWWQLQJI|UHWWGHPRNUDWLVNW
VW\UHOVHVNLFN
VW\UHOVHVNLFNlUUlWWHQDWWGHOWDLVLWWODQGV
VW\UH'HOWDJDQGHWNDQYDUDGLUHNWWH[
VW\UH'HOWDJ
YLDEHVOXWDQG
YLDEHVOXWDQGHIRONRPU|VWQLQJDUHOOHULQ
GLUHNWJHQRPRPEXGWH[YLDDWWYLYlOMHU
GLUHNWJHQRP
NDQGLGDWH
NDQGLGDWHUWLOOULNVGDJHQ

 ,DOOPlQQDI|UNODULQJHQRPPlQVNOLJDUlWWLJ
KHWHUDQYlQGVEHJUHSSHWµYHUNOLJDYDOµ'HW
JHUHQÀQJHUYLVQLQJRPDWWUlWWLJKHWHQVRP
JDUDQWHUDVLQWHEDUDVNDVHEUDXWSnSDSSHU
XWDQRFNVnUHVXOWHUDLHWWYHUNOLJWYDOGHOWD
JDQGH

,NRQYHQWLRQHQRPPHGERU
 ,N
JHUOLJDRFKSROLWLVNDUlWWLJKHWHU
JH
IDVWVOnVDWWYDUMHPHGERUJDUH
IDV
LQWHHQEDUWKDUUlWWDWWYlOMD
LQW
XWDQRFNVnUlWWDWWEOLYDOG
XW

 'HOWDJDQGHLODQGHWVVW\UHlUHQPlQVNOLJ
UlWWLJKHWVRPJDUDQWHUDVODQGHWVPHGERU
JDUH0HQLQWHKHOOHUDOODPHGERUJDUHKDU
U|VWUlWW,GHÁHVWDOlQGHUÀQQVEHJUlQV
QLQJDUI|URP\QGLJDRFKRP\QGLJI|UNODUDGH
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ALLMÄNNA VAL
'HWÀQQVI\UDDOOPlQQDYDO
 WLOO(XURSDSDUODPHQWHW
 WLOOULNVGDJHQ
 WLOOODQGVWLQJVIXOOPlNWLJH
 WLOONRPPXQIXOOPlNWLJH
2UGLQDULHYDOWLOOULNVGDJHQODQGVWLQJVRFK
NRPPXQIXOOPlNWLJHKnOOVGHQDQGUDV|QGDJHQ
LVHSWHPEHUYDUWIMlUGHnU9DOWLOO(XURSDSDUOD
PHQWHWKnOOVLPDMHOOHUMXQLYDUWIHPWHnU
Allmän rösträtt
$OOPlQU|VWUlWWLQQHElUDWWDOODPHGERUJDUHL
6YHULJHKDUUlWWDWWU|VWDLULNVGDJVYDOHWRPGH
I\OOWnU,YDOWLOONRPPXQRFKODQGVWLQJEHK|
YHUPDQLQWHYDUDVYHQVNPHGERUJDUHPHQPDQ
PnVWHYDUDIRONERNI|UGLNRPPXQHQ

Spärrar
(QGDVWGHSDUWLHUVRPInWWHQYLVVSURFHQWDQGHO
DYU|VWHUQDSDVVHUDUHQYLVVVSlUU²InUYDUD
PHGLI|UGHOQLQJHQDYPDQGDW
 ,ULNVGDJVYDOHWInUWH[HQGDVWSDUWLHUVRP
InWWI\UDSURFHQWDYU|VWHUQDL6YHULJHGHOWDL
I|UGHOQLQJHQDYSODWVHU,YDOWLOONRPPXQIXOO
PlNWLJHÀQQVLQWHQnJRQVnGDQJUlQVPHQGHW
ÀQQVDQGUDUHJOHUVRPEHJUlQVDUDWWULNWLJW
VPnSDUWLHUNDQWDPDQGDW

Lika rösträtt
$OODYlOMDUHKDUOLNDUlWWDWWSnYHUNDYDO
UHVXOWDWHWGYVYDUMHSHUVRQKDUHQU|VW

Partier
9DOV\VWHPHWEDVHUDVSnSDUWLHU'HWÀQQVLQJD
VlUVNLOGDUHJOHUI|UDWWVWDUWDHWWSDUWLL6YHULJH
RFKYHPVRPKHOVWNDQVWDUWDHWWSDUWL)|U
XWRPDWWU|VWDSnHWWSDUWLNDQPDQlYHQJHHQ
DYSDUWLHWVNDQGLGDWHUSnYDOVHGHOQHQSHUVRQ
U|VW$WWSHUVRQU|VWDlUHQP|MOLJKHWDWWNXQQD
SnYHUNDYLONHQSROLWLNHUVRPPDQW\FNHUVNDEOL
YDOG

Fria val 
,QJHQDQQDQInUEHVWlPPDYDGYlOMDUHQVND
U|VWDSn
Hemliga val 
9DOKHPOLJKHWLQQHElUDWWYlOMDUHQLQWHlU
WYXQJHQDWWYLVDHOOHUWDODRPKXUKDQHOOHU
KRQU|VWDW'HWlURFNVnI|UEMXGHWLODJDWW
UHJLVWUHUDPlQQLVNRUVSROLWLVNDnVLNWHUXWDQ
GHUDVVDPW\FNH

Offentlighet
$OOU|VWPRWWDJQLQJRFKU|VWUlNQLQJHQlUH[HP
SHOSnVNRIIHQWOLJDI|UUlWWQLQJDU'HWLQQHElU
DWWDOOPlQKHWHQKDUUlWWDWWQlUYDUDRFKVHYDG
VRPKlQGHURFKSnVnVlWWNRQWUROOHUDDWWDOOW
JnUUlWWWLOO

Valsystem grundat på proportionalitet
9DOV\VWHPHWVNDVnUlWWYLVWVRPP|MOLJWVSHJOD
IRONHWVSROLWLVNDYLOMD'lUI|UI|UGHODVPDQGDWHQ
SODWVHUQD LWH[ULNVGDJHQHOOHUNRPPXQIXOO
PlNWLJHLI|UKnOODQGHWLOODQWDOHWU|VWHUVRP
SDUWLHUQDInWWLYDOHW
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DIREKTDEMOKRATI OCH
MEDBORGARINFLYTANDE
Sverige är en representativ demokrati där vi väljer ombud
som skall representera oss i folkvalda församlingar såsom
exempelvis kommunfullmäktige, riksdagen och Europaparlamentet. Men det finns flera former för direkt medborgarinflytande. En sådan form av direkt demokrati är
folkomröstningar. I vissa länder är folkomröstningar beslutsfattande men i Sverige är de rådgivande. Det är riksdagen som beslutar om att hålla en nationell folkomröstning, i en kommun kan fullmäktige, kommunens
motsvarighet till riksdagen, besluta om en kommunal
folkomröstning.
Medborgarförslag är en annan form av direkt inflytande som många kommuner idag använder sig av. Via
medborgarförslag kan du som är folkbokförd i en kommun lämna in förslag kring olika saker som rör den kommunala verksamheten. Kommunen har en skyldighet att
behandla de medborgarförslag som kommit in.
En annan metod för medborgarinflytande är medborgarbudgetar. Vissa kommuner har använt medborgarbudgetar där kommuninvånare har kunnat besluta om
satsningar utifrån en given ekonomisk ram.
Vissa kommuner använder sig även av medborgarpaneler. I medborgarpaneler bjuds en grupp kommuninvånare in till samråd för att tillsammans med politiker
och experter diskutera den kommunala verksamheten.
Detta kan ske både via fysiska möten och via digitala
plattformer och sms.
En del kommuner använder sig även av e-petitioner.
En e-petition är ett förslag från en medborgare till kommunen. Förslaget publiceras på hemsidan och andra
medborgare kan stödja förslaget genom att skriva under
det. E-petitioner används ofta för att få in synpunkter på
förslag av mer politisk karaktär.

EXEMPEL:
MEDBORGARBUDGET
,8GGHYDOODVDQYlQGHVLJNRP
PXQHQDYHQPHGERUJDUEXGJHW
'lUÀFNXQJGRPDUYDUDPHG
RFKU|VWDRPKXUNUR
QRUElVWVNXOOHDQYlQGDV'HW
NRPLQI|UVODJRFKI|UVODJHW
RPHQNRPHGLGDJÀFNÁHVW
U|VWHURFKJHQRPI|UGHV
EXEMPEL:
MEDBORGARFÖRSLAG
1lUVWDGVGHOVI|UYDOWQLQJHQL
6NDUSQlFNL6WRFNKROPVNXOOH
UXVWDXSSHQSDUNJLFNGHXW
PHGIUnJDQWLOOPHGERUJDUQD
µ9DGYLOOQLDWWGHWVNDKlQGD
KlU"µ'HWOlPQDGHVGnLQHWW
LQHWWPHGERUJDUI|UVODJRPHQ
PDWSDUNPHGRGOLQJ)|UVODJHW
JLFNLJHQRPRFKI|UHQLQJHQ
VRPOlPQDWLQI|UVODJHWÀFN
YDUDPHGRFKSODQHUDKXU
RGOLQJHQVNXOOHVHXW
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VAD BESTÄMS VAR?
KOMMUNEN: 'HWÀQQVLGDJNRP
PXQHU.RPPXQHUDQVYDUDUEODI|UI|UVNROD
RFKVNRODRPVRUJRPlOGUHRFKSHUVRQHU
PHGIXQNWLRQVQHGVlWWQLQJVWDGVSODQHULQJ
ELEOLRWHNNULVEHUHGVNDSUHQKnOOQLQJRFK
DYIDOOVKDQWHULQJVRFLDOWMlQVWLQNOXVLYHLQGLYLG
RFKIDPLOMHRPVRUJI|UHQLQJVVW|G'HÁHVWD
NRPPXQSROLWLNHUlUIULWLGVSROLWLNHURFKKDU
DQGUDDUEHWHQYLGVLGDQDYSROLWLNHQ

REGERINGEN: 5HJHULQJHQVW\U6YHULJH
'HWLQQHElUEODQGDQQDWDWWPDQOlJJHUIUDP
ODJI|UVODJWLOOULNVGDJHQVnNDOODGHSURSRVLWLRQHU
YHUNVWlOOHUULNVGDJHQVEHVOXWEHVWlPPHU|YHU
GHSHQJDUVRPULNVGDJHQEHVOXWDWRPLEXG
JHWHQI|UHWUlGHU6YHULJHL(8RFKWUlIIDUDYWDO
PHGDQGUDVWDWHU
EU: (8lUHWWHNRQRPLVNWRFKSROLWLVNWSDUW
QHUVNDSPHOODQHXURSHLVNDOlQGHU'HQLQUH
PDUNQDGHQlU(8VIUlPVWDHNRQRPLVNDPRWRU
'lUNDQYDURUWMlQVWHUNDSLWDORFKPlQQLVNRU
U|UDVLJIULWW(WWDY(8VYLNWLJDVWHPnOlUDWW
IUlPMDGHPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUQDEnGHLRFK
XWDQI|U(8

LANDSTINGET: ,6YHULJHÀQQVLGDJ
ODQGVWLQJ'HVVDDQVYDUDEODI|UIUnJRU
NULQJKlOVRRFKVMXNYnUGRFKNROOHNWLYWUDÀN
RIKSDAGEN: ,ULNVGDJHQVVLWWHU
OHGDP|WHU5LNVGDJHQEHVOXWDURPQ\DODJDU
VWDWVEXGJHWHQRFKNRQWUROOHUDUUHJHULQJHQV
DUEHWH,ULNVGDJHQNDQOHGDP|WHUOlJJDIUDP
I|UVODJWLOOUHJHULQJHQVnNDOODGHPRWLRQHU
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övertygelsefriheten skyddar inte bara religiösa trosuppfattningar utan även ickereligiösa livsåskådningar som
ateism, agnosticism och pacifism. Den skyddar heller
inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Denna rätt tillhör vad man brukar kalla den inre religionsfriheten och den är absolut vilket betyder att den inte kan
inskränkas. Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige.
Svenska missionsrådet har i en skrift om religionsfrihetens innebörd delat in religionsfriheten i sju dimensioner som gör ett ganska svårförståeligt rättighetsområde
lite mer lättöverskådligt.
1. Rätten att fritt anta, byta eller avstå från
religion och trosuppfattning. Denna rätt får som
tidigare nämnts aldrig begränsas.

HÄR FINNS ARTIKLAR SOM
RÖR RELIGIONSFRIHETEN

2. Friheten att enskilt eller i grupp utöva sin
religion eller övertygelse. Denna del inkluderar såväl rättigheter för individer som kollektiv. Här
inkluderas bland annat att fira gudstjänst eller samlas
i anslutning till en religion eller trosuppfattning samt
bygga eller etablera lokaler för detta ändamål:
t FUBCMFSBSFMJHJÚTB IVNBOJUÊSBJOTUJUVUJPOFS
t UJMMWFSLB JOGÚSTLBêBPDIBOWÊOEBNBUFSJBMTPNÊS
nödvändiga för ritualer inklusive föra en viss diet
t TLSJWBPDITQSJEBSFMFWBOUBQVCMJLBUJPOFS
t MÊSBVUFOSFMJHJPOUSPTVQQGBUUOJOHJMPLBMFSTPNÊS
lämpliga
t TÚLBPDIUBFNPUëOBOTJFMMBPDIBOESBCJESBH
t VUCJMEB VUOÊNOEBFMMFSSÚTUBGSBNMÊNQMJHBMFEBSF 
präster och lärare
t VQQNÊSLTBNNBPDIëSBSFMJHJÚTBIÚHUJEFSPDIWJMPdagar
t LPNNVOJDFSBNFEJOEJWJEFSPDITBNGVOEJSFMJHJÚTB
frågor på nationell och internationell nivå
t VQQWJTBSFMJHJÚTBTZNCPMFSJOLMVTJWFCÊSBSFMJHJÚT
klädsel

 (XURSDNRQYHQWLRQHQ DUW
 )1VNRQYHQWLRQRPPHGERUJHUOLJD
RFKSROLWLVNDUlWWLJKHWHU DUW
 )1VDOOPlQQDI|UNODULQJRP
GHPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUQD DUW
 5HJHULQJVIRUPHQ S
 (XURSHLVND8QLRQHQVVWDGJDRPGHJUXQG
OlJJDQGHUlWWLJKHWHUQD DUWDUW

RELIGIONSFRIHET
TANKE-, samvets- och religionsfrihet nämns
ofta tillsammans eftersom de alla berör rätten att
tänka, tycka och tro vad man vill. Det kan tyckas självklart att ingen ska kunna begränsa tanken. Syftet med att
även ge tanken en frihet är för att en person inte ska
kunna utsättas för förföljelse eller diskriminering utifrån
vad han/hon kan antas tänka eller tycka. Genom historien
har människor förföljts för sin religiösa åskådnings skull
och detta förekommer även idag. De som haft en annorlunda tro har ansetts vara mindre värda, okunniga eller
setts som ett hot mot den gällande livsuppfattningen.
”Freedom of religion or belief ” som det heter på
engelska översätts ofta till religions och trosfriheten på
svenska men ”belief ” kan ses som ett bredare begrepp än
tro. I EU:s stadga om de grundläggande rättigheter används begreppen religion och övertygelse. Religions- och

Dessa tillhör vad som kallas yttre religionsfrihet och får
under vissa omständigheter begränsas. Exempelvis om
utövningen uttrycks på ett sätt som hotar den allmänna
säkerheten.
3. Frihet från tvång som hindrar människor från att
ha eller anta en religion eller trosuppfattning.
4. Förbud att bli diskriminerad på grund av sin
tro. En människa är enligt lag skyddad av staten att inte
utsättas för hot, diskriminering och våld på grund av sin
tro.
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5. Föräldrars rätt att ge sina barn en religiös
och moralisk uppfostran i enlighet med den
egna trosuppfattningen. Utövningen får inte skada
barnets fysiska eller mentala hälsa eller utveckling. Barnets bästa ska alltid prioriteras.
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ras görs inte enbart utifrån de mänskliga rättigheterna.
Det är bedömningar som måste göras utifrån de andra
rättigheter/friheter som eventuellt kränks och/eller samhällets och demokratins bästa.
BEGRÄNSNING AV RELIGIONSFRIHETEN
När kan då religionsfriheten begränsas? Europadomstolen har skiljt mellan handlingar som är nära förknippade
med religionen eller trosuppfattningen som skyddas och
handlingar som är motiverade av trosuppfattningen som
inte skyddas. Det är inte helt enkelt att avgöra vad som
faller inom respektive kategori. De delar som listades under punkt 2 på sidan 14; ”friheten att enskilt eller i grupp
utöva sin religion eller övertygelse” ger en vägledning av
vad som ses som nära förknippat.
Religionsfriheten får inte begränsas hur som helst. En
begränsning måste vara nödvändig och föreskriven i lag.
Den måste dessutom vara proportionerlig till det syfte
som ska uppnås och får inte införas med enbart syfte att
motverka en viss religion. I Europakonventionens artikel
9 förtydligas detta: ”Friheten att utöva sin religion eller
tro får endast underkastas sådana begränsningar som är
föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är
nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller
till skydd för andra personers fri- och rättigheter.”

6. Rätten att vägra ingår i religions-, övertygelse och
samvetsfriheten och omfattar exempelvis pacifisters rätt
att vägra bära vapen.
7. Arbetsgivaren bör visa rimlig flexibilitet i relation
till sin arbetstagares trosuppfattningar och behovet av att
utöva sin religion på arbetsplatsen. Exempelvis ska det
finnas ett tillgängligt böne- eller meditationsrum för de
som anser sig behöva det.
I vissa fall krockar religionsfriheten med andra rättigheter eller lagar. Ett exempel som ofta används för att
visa när två rättigheter krockar är rätten att upptas av
samma religion som sina föräldrar kontra barns rätt att
bestämma över sin egen kropp, som i fall gällande religiös omskärelse. Ett exempel på när religionsfriheten
krockar med svensk lagstiftning är rätten att hålla viss
kost som att äta kosherkött då det enligt djurskyddslagen
inte är tillåtet att slakta djur utan bedövning. I Sverige
har man hittills bedömt att religionsfriheten inte kränks
då det fortfarande är möjligt att få tillgång till kosherkött
genom import. Beslut om hur dessa krockar ska hante-

DISKUSSIONSFRÅGOR
 .DQGXVHQnJUDWLOOIlOOHQQlUUHOLJLRQV
IULKHWHQNURFNDUPHGDQGUDUlWWLJKHWHU
HOOHUODJVWLIWQLQJ"
 9LONDKDQGOLQJDUlUQlUDI|UNQLSSDGH
PHGUHOLJLRQHQI|UGLJ"6WlPPHUGH
|YHUHQVPHGOLVWDQXQGHUSXQNW"
 +XUXSSI\OOVUHOLJLRQVIULKHWHQL6YHULJH
LGDJ")LQQVRPUnGHQVRPLQWHXSSI\OOV"
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TROSSAMFUNDEN
OCH M Ä N S
KLIGA
RÄTTIGHET
ER
RELIGIONERNAS
PÅVERKAN PÅ
DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
IBLAND BESKRIVS de mänskliga rättigheterna som något som uppfunnits under 1900talet – utan kopplingar bakåt i tiden. Detta är inte en
I RÄTTSLIG
korrekt beskrivning av innehållet i de mänskliga
rättigheterna. Som FN själva skriver bygger de
MENING ÄR DET
mänskliga rättigheterna på; ”principer som har
STATEN SOM ÄR ANrötter i de äldsta värderingar och religioner i
kulturarv och som ingår i de mest framSVARIG FÖR DE MÄNSK- vårt
stående filosofiska och politiska doktrinerLIGA RÄTTIGHETERNA, na i världen”. Detta bekräftades också av
FN:s förra högkommissarie för mänskliga
MEN I PRAKTIKEN DELAS rättigheter, Mary Robinson, som beskrivit
de mänskliga rättigheterna på följande sätt:
ANSVARET AV MÅNGA
“Resultatet är ett destillat av många värderingar som finns i världens stora rättssystem
– INTE MINST TROSoch religiösa övertygelser, såsom de buddhistisSAMFUNDEN.
ka, kristna, hinduiska, islamiska och judiska traditionerna.”
Detta tillbakavisar också påståendet om att
mänskliga rättigheter enbart skulle vara ett västerländskt
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påfund. Även religiösa urkunder och annan religiös litteratur finns som visar på rättigheternas universalitet.
Gemensamt för dessa är synen på människan, hennes
värde och en kärna av grundläggande värderingar och
rättigheter. Exempel:
t /ÊSOÌHPOESBCCBTBWTUPSPSÊUUWJTB TUÌSQFSTPOFO
upp för sina rättigheter
t 5SPUTBUUEFOSÊUUWJTBCFTUSBêOJOHFOGÚSFOPSÊUUWJTB
är ett likvärdigt straff, belönas de som förlåter och
behåller rättfärdighet av Gud. Gud älskar inte de
orättvisa
t (SVOEMÊHHBOEFSFHMFSGÚSIVSNBOTLBMMVNHÌT 
grundläggande rättigheter som frihet och jämlikhet
t 3FTQFLUHFOUFNPUGÚSÊMESBSPDIMÊSBSF
t 'ÚSCVENPUNPSE

Nya Testamentet:
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att
frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att
förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge
de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.
[Lukasevangeliet 4:18]
Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus.
Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är
ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna.
Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni
också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.
Galaterbrevet [3:27]
Hebreiska Bibeln:
Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade:
”Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?” Herren
sade: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från
marken. Förbannad skall du vara, bannlyst från marken
som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod, som du
har utgjutit.
Första Moseboken [4:9]

Dessa uppmaningar kan anses ha gemensamma nämnare
med artiklar ur den allmänna deklarationen. Exempelvis
förklaras i vissa skrifter hur man bör agera och förkasta
orättvis behandling. Orättvisa handlingar det hänvisas
till är exempelvis tortyr, mord, diskriminering av kvinnor och barn. Dessa kan kopplas samman med det skydd
som finns i exempelvis FN:s konvention mot tortyr och
annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning, FN:s konvention om avskaffande av all
slags diskriminering mot kvinnor och FN:s konvention
om barnets rättigheter. Religiösa skrifter stipulerar ofta
det egna ansvaret och en skyldighet att stå upp för rättvisan vilket implicit skapar en rättighetsdiskurs eftersom
den egna friheten upphör när den kränker en annans frihet.
Här följer några utdrag från världsreligionernas texter.
Vilka mänskliga rättigheter kan du spåra i dessa citat?

Ve dem som stiftar orättfärdiga lagar och skriver förtryckande stadgar! De förvägrar de svaga rättvisa, berövar de
fattiga i mitt folk deras rätt. Änkor blir deras offer, faderlösa
plundrar de. Vad skall ni göra på räfstens dag, när förödelsen kommer från fjärran? Till vem skall ni fly för att få hjälp
och var skall ni göra av era skatter?
[Jesaja 10: 1-3]
Tipitaka:
(Tipitaka – ”De tre korgarna” – är beteckningen på
theravada-buddhismens textkanon):
Tro ingenting bara därför att man sagt det, eller därför att
det allmänt anses vara så, eller därför att det tillhör traditionen, eller därför att ni själva inbillat er det. Tro inte vad
era läromästare säger enbart av vördnad för läraren. Men
vad helst ni efter grundlig undersökning och ingående studium finner bidra till att befrämja det goda, det önskvärda,
det som gagnar alla varelser – det ska ni tro, hålla er till och
ta ledning av.
[Kalamasutta, Anguttara Nikaya III.65. ]

Koranen:
Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och
Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna
varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.
Koranen [49:13]
Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt
handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör
allt, vet allt.
Koranen [2:256]

22

.$ 3 7 52 66$ 0) 81 '(

1 2& +0 b1 6. /,* $5 b7

7,* +( 7( 5

den har precis som alla andra ett ansvar för att inte kränka rättigheter hos sina medlemmar eller anställda och att
följa diskrimineringslagen, arbetsrättsliga lagar osv.
Trossamfunden har lång och stor erfarenhet av att ta
hand om människor i kris och är viktiga i samhällets krishantering. Man erbjuder såväl andlig som medmänsklig och materiell hjälp, oberoende av trosbekännelse och
livsåskådning. Andra exempel på trossamfundens arbete
är också imamer/präster/rabbiner som besöker sjukhus
och fängelser. Något som ibland lyfts i trossamfunden
är att stödinsatser ofta är individrelaterade och att få församlingar/föreningar arbetar med strukturer i samhället
som negativt påverkar utsatta. Något som kan ses som
en väg att långsiktigt förändra situationen för de som är
utsatta.

TROSSAMFUNDENS
ARBETE FÖR ATT
FRÄMJA MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
I RÄTTSLIG MENING är det staten som är
ytterst ansvarig för att mänskliga rättigheter
respekteras, främjas och uppfylls i varje land. I praktiken
är det dock ett ansvar som delas mellan olika aktörer i
samhället, inte minst trossamfunden och idéburna organisationer.
Att beskriva det arbete som sker i trossamfunden i termer av främjande av mänskliga rättigheter och demokrati kan för många kännas främmande. Trots det har de
stor betydelse genom flera olika roller. Roller som ofta
kombineras med varandra. En sådan roll är som röstbärare och opinionsbildare. Trossamfunden ger ofta röst åt
olika gruppers behov, värderingar och intressen. De kan
utöva påtryckning och kritisera den offentliga maktutövningen och på så sätt fungera som en motvikt till den offentliga makten. Detta är en central roll för demokratin
och mycket viktig också för skyddet och främjandet av
de mänskliga rättigheterna.
För att respekten för de mänskliga rättigheterna ska
upprätthållas behöver det finnas organisationer som bevakar och lyfter människorättsfrågor och som kan föra
fram människors erfarenheter av vilka problem, brister
och styrkor som finns i skyddet och genomförandet av
rättigheterna.
Trossamfunden har även en viktig roll för att öka
kunskapen och medvetenheten hos medlemmarna om
demokrati och rättigheter. En förutsättning för att kunna delta fullt ut i demokratin är att man känner till hur
man kan göra det. För att kunna utkräva sina rättigheter
är en förutsättning att man känner till vilka de är.
Många trossamfund erbjuder olika typer av tjänster
till sina medlemmar och till människor i allmänhet. De
har stor betydelse för att förmedla stöd och andra tjänster för människor med olika behov. Vanligt är t.ex. verksamhet inom välfärdsområdet, som förskolor, skolor,
vård och omsorg. När trossamfunden utför tjänster på
uppdrag från det allmänna har de ansvar för att respektera de mänskliga rättigheterna på samma sätt som andra
aktörer som bedriver offentlig verksamhet. Trossamfun-

RELIGION I SVERIGE
– HUR FUNKAR DET?
Vilken roll religionen har i ett samhälle skiljer sig mycket
åt när man tittar ut över vår värld. I vissa länder har ett
enda trossamfund en mycket stark ställning, i andra är
det flera samfund som verkar sida vid sida. I somliga länder är en persons religiösa identitet avgörande för allt: arbete, social ställning och boende. I andra spelar religionen
och trossamfunden mindre roll – både för samhällets individer och som institutioner. Hur ser det då ut i Sverige?
VÄRLDENS MEST
ICKE-RELIGIÖSA LAND?
Det som utmärker 2000-talets Sverige i ett internationellt jämförande perspektiv är att religion i allmänhet
och trossamfunden i synnerhet är ett osynligt och tillbakadraget fenomen. Det gäller alltifrån det politiska livet
till massmedia, gatuliv, högtidsfiranden, offentlig debatt
och i kulturlivet. Att som den amerikanske presidenten avsluta sina tal med en välsignelse å guds vägnar är
otänkbart för en svensk statsminister. Även graden av religiöst engagemang är mycket liten hos befolkningen om
man jämför med de flesta andra av världens länder. Detta
betyder i praktiken att bara ungefär nio procent av befolkningen deltar i en gudstjänst varje månad i Sverige.1
Ungefär lika många (11 procent) svarar ja på frågan; ”religion är ett mycket viktigt fenomen i deras liv” i samma
undersökning. Undersökningar har också visat att inte
mer än fem procent av svenskarna anser att kyrkor och
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LÅNG TID MED STATSKYRKA
Viktigt att känna till om Sverige och religion är
att det under lång tid (från 1500-talet och framåt) enbart
var tillåtet att tillhöra ett enda samfund – den lutherska
svenska statskyrkan. Det har förstås existerat små minoritetsgrupper i marginalen (judar, ortodoxa, romer, samer, katoliker) som haft annan tro, men det är först i slutet
på 1700-talet som icke-lutherska grupper tillåts etablera
sig öppet. Under 1800-talet börjar frikyrkorna och katolska kyrkan verka på allvar i Sverige. Fram till 1952 var
alla svenskar som inte var medlemmar i Svenska kyrkan
tvungna att ingå i ett annat av staten godkänt trossamfund. Efter 1952 har man enligt svensk lag rätt att tillhöra
vilket samfund man vill, eller att inte ingå i något samfund alls. Sedan år 2000 är inte Svenska kyrkan en del av
den svenska staten utan skall verka på likställda villkor
som de övriga trossamfunden.

andra religiösa samfund har bra svar på olika samhällsfrågor.2 På frågan ”tror du att det finns en Gud” så svarar
23 procent av svenskarna ja.3
Trots detta är en övervägande majoritet av Sveriges
befolkning faktiskt medlemmar i ett trossamfund. De
allra flesta i Svenska kyrkan (6,5 miljoner medlemmar)
men även i övriga samfund (uppemot 1 miljon). Och på
frågan om man tror på
p ”någon
g sorts ande
d eller livskraft”
ent av svenskarna jakande – vilket är näst
så svarar 53 procent
flest i hela Europa.
pa.4

ETT MÅNGRELIGIÖST SVERIGE
I decennierna efter 1950 är det två stora fenomen som formar det religiösa Sverige. Å ena sidan påbörjas den redan nämnda trenden att den gamla statskyrkan spelar mindre och mindre roll i Sverige. Detta
innebär att kristendomsundervisning och konfessionella
inslag tas bort från skolan på 60-talet, att färre gifter sig
i kyrkan, att fler och fler väljer att gå ur Svenska kyrkan
– för att nämna några typiska fenomen. Den andra, parallella utvecklingen är att det till Sverige flyttar grupper med många olika religiösa traditioner: katoliker, ortodoxa och österländska kristna, muslimer, buddhister,
hinduer. Sammantaget skulle man alltså kunna beskriva utvecklingen som ett enreligiöst samhälle på väg mot
ett mångreligiöst samhälle. I detta sammanhang kan det
också vara värt att påpeka att det i perioden från 1950
och framåt också har växt fram ett livaktigt religiöst liv
som befinner sig helt utanför den traditionella religiösa
sfären: New Age- rörelsen, Scientologikyrkan, med flera.

FOTNOTER
 5,QJOHKDUWPÁHuman Values
and Beliefs,&R\DFDQ 
 667Samfunden och bidragen 
 'HW(XURSHLVNDVQLWWHWOLJJHUSn
Special EUROBAROMETER 225 ”Social
values, Science & Technology” 
 Special EUROBAROMETER 225 ”Social
values, Science & Technology” 
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DISKUSSIONSFRÅGOR
 9LONDEHW\GHOVHUÀQQVLXWWU\FNHWµ6YHULJH²YlUOGHQVPHVWLFNHUHOLJL|VDODQGµ"
 1lUV\QVUHOLJLRQL6YHULJH"
 +XUSnYHUNDUµGHWVYHQVNDUHOLJL|VDNOLPDWHWµGHWURVVDPIXQGVRPÀQQVKlU"
+XUSnYHUNDUWURVVDPIXQGHQL6YHULJHGHWVYHQVNDVDPKlOOHW"
 +XUV\QVGHWUHOLJL|VD6YHULJHLPHGLD"
 8QGHUOnQJWLGL6YHULJHÀFNEDUDGHQOXWKHUVNDVWDWVN\UNDQ 6YHQVNDN\UNDQ 
WLOOnWHOVHDWWRIÀFLHOOWYHUNDL6YHULJH²KXUKDUGHWSnYHUNDWRVVLGDJ"
 +DUVDPIXQGHQQnJUDP|MOLJKHWHUDWWSnYHUNDYlUGHULQJDUKRVVLQDJXGVWMlQVWEHV|NDUH"
+RVQnJUDDQGUDlQGHPVRPEHV|NHUJXGVWMlQVW"
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FÖRSTÅ
ANALYSERA
IDENT
I F I E R A AGERA
UTMA
NING
AR
ETT BRA SÄTT ATT närma sig innesom sätter fokus på intern demokrati, normer och värdebörden av demokrati och mänskliga rättigheter
ringar samt en analys av verksamheten ur ett rättigär att använda olika övningar som kan vara till hjälp
hetsperspektiv. Det finns också övningar som syftar till
för diskussion, reflektion och konkretisering kring vad
att identifiera utmaningar både internt och externt, till
mänskliga rättigheter innebär i vår vardag.
exempel på sidan 36-37. Det är inte säkert att
Detta kapitel är fyllt med metoder och
alla har en och samma bild av vad som
övningar med syfte att göra just detta.
är problemet eller vilket problem som
ÖVNINGAR
De olika metoderna kan ses som
är viktigast att arbeta med. Då är
delar i en process som kan vara
det bra att tillsammans fundera
OCH METODER
en hjälp för olika delar av arbeöver vad kärnan i problemet är
KAN VARA EN HJÄLP
tet. Många av övningarna beoch hur ska det angripas. Prorör flera delar av processen
blemformuleringar kan göFÖR DISKUSSION,
samtidigt.
ras på många sätt. Ett sätt är
Några övningarna syftar
att göra en så kallad SWOTREFLEK TION OCH
till att sätta igång diskussion
analys, och en sådan övKONKRETISERING
kring vad demokrati och
ning finns på sidan 39. För
mänskliga rättigheter inneatt sedan komma vidare är
KRING VAD MÄNSKLIGA det
bär. Andra övningar hjälper
bra att göra en handtill att göra en analys av nulingsplan. Exempel på hur
RÄTTIG HETER INNEläget; vilket arbete som görs och
man kan göra en enkel handBÄR I VÅR
vilka värderingar vi arbetar efter.
lingsplan finns på sidan 46.
Det är klokt att först blicka inåt
I slutet av materialet finns några
VARDAG.
och se hur vår egen verksamhet ser ut
övningarna som fokuserar på vägar
i förhållande till demokrati och mänskliga
framåt, vad som kan göras och hur, vem
rättigheter. På sidan 28-35 finns några övningar
man kan samarbeta med eller t.ex. ta hjälp av.
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4 HÖRN – OM MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER OCH DEMOKRATI
Vad är viktigast i en demokrati?
5lWWHQDWWInVlJDPLQnVLNWK|JW
5lWWHQDWWInXW|YDGHQUHOLJLRQVRPMDJYLOO
5lWWHQDWWInYlOMDXWELOGQLQJRFK\UNHIULWW
(JHWDOWHUQDWLY
Är demokrati och mänskliga
rättigheter samma sak?
-DGHWlUVDPPDVDN
1HMLQWHULNWLJWPHQGHKlQJHUWlWWLKRS
1HMGHWlULQWHVDPPDVDN
(JHWDOWHUQDWLY
Vem har ansvar för demokrati och
mänskliga rättigheter?
6WDWHQ²P\QGLJKHWHUODQGVWLQJNRPPXQ
)1DQGUDLQWHUQDWLRQHOODRUJDQLVDWLRQHU
7URVVDPIXQGHQRFKDQGUDIULYLOOLJD
RUJDQLVDWLRQHU²GXRFKMDJ
(JHWDOWHUQDWLY
Vilken roll bör trossamfunden ha för
demokrati och mänskliga rättigheter?
,QJHQDOOV
'HE|UWDDQVYDUJHQRPVLWWVRFLDODDUEHWH
'HE|UWDDQVYDUJHQRPDWWWDXSSROLND
IUnJRULGHQRIIHQWOLJDGHEDWWHQ
(JHWDOWHUQDWLY

Om övningen
K|UQV|YQLQJDUlUHQIRUPDYYlUGHULQJV|YQLQJGlU
GHOWDJDUQDInUWDVWlOOQLQJWLOOROLNDSnVWnHQGHQRFK
IRUPXOHUDVLQHJHQVWnQGSXQNW*HQRP|YQLQJHQ
NRPPHUROLNDSHUVSHNWLYRFKV\QVlWWIUDPgYQLQJHQ
LQQHElULQJHQYlUGHULQJDYROLNDDOWHUQDWLYRFKPnOHW
lULQWHDWWNRPPDIUDPWLOOHWWµUlWWµVYDU
Syfte
6\IWHWPHG|YQLQJHQlUDWWIXQGHUDRFKWDVWlOOQLQJWLOO
IUnJRUVRPLQQHE|UGHQDYGHPRNUDWLRFKPlQVNOLJD
UlWWLJKHWHU'HWlUHWWVlWWDWWVHKXUGHOWDJDUQDVI|U
VWnHOVHDYEHJUHSSHQVHUXWYLONDXSSIDWWQLQJDUVRP
ÀQQVEODQGGHVRPGHOWDURFKDWWVWDUWDHQGLVNXVVLRQ
NULQJYHPVRPKDUDQVYDUHWI|UDWWPlQVNOLJDUlWWLJ
KHWHUHIWHUOHYVgYQLQJHQNDQDQYlQGDVLPnQJDROLND
VDPPDQKDQJRFKPHGROLNDlPQHQWH[I|UDWWVlWWD
LJnQJGHOWDJDUQDVHJQDWDQNDUNULQJHWWlPQH²VRP
HQVWDUWSnHWWP|WHHOOHUHQXWELOGQLQJ
Hur?
gYQLQJHQJnUWLOOVnDWWGXEHUlWWDUI|UGHOWDJDUQDDWW
GXNRPPHUDWWOlVDHWWSnVWnHQGHRFKVHGDQJHROLND
VYDUVDOWHUQDWLY9DUMHK|UQLUXPPHWPRWVYDUDUHWW
VYDU'HWIMlUGHK|UQHWlUGHW|SSQDK|UQHWGlUPDQ
VWlOOHUVLJRPPDQKDUHWWHJHWVYDUVDOWHUQDWLY(IWHU
DWWGHOWDJDUQDYDOWHWWK|UQIUnJDUGXSHUVRQHUQDL
YDUMHK|UQLWXURFKRUGQLQJRPGHYLOOEHUlWWDYDUI|U
GHYDOWGHWK|UQHW8QGHU|YQLQJHQVJnQJlUGHWWLOO
OnWHWI|UGHOWDJDUQDDWWE\WDSODWVRPGHWH[K|U
HQEUDPRWLYHULQJDYQnJRQDQQDQRFKYLOOJnWLOOGHW
K|UQHW2PGHWEOLUPnQJDGHOWDJDUHSHUK|UQOnWGHO
WDJDUQDSUDWDLJUXSSHURPSHUVRQHULVLWWK|UQ
RFKGLVNXWHUDYDUI|UGHYDOWMXVWGHWK|UQHW6HGDQ
NDQPDQOnWDQnJUDIUnQYDUMHK|UQEHUlWWDLVWRUJUXSS
YDGVRPVDJWV
 'HWYLNWLJDVWHLHQK|UQV|YQLQJlUDWWGHWlU
HWW|SSHWGLVNXVVLRQVNOLPDWRFKDWWGHWLQWHEOLUHQ
GLVNXVVLRQRPµUlWWµRFKµIHOµ,QJHQInUDQJULSD
QnJRQDQQDQVnVLNW'HWlURFNVnYLNWLJWDWWDOODHOOHU
VnPnQJDVRPP|MOLJWNRPPHUWLOOWDOV7lQNSnDWWKD
OLNYlUGLJDDOWHUQDWLYVnDWWHWWK|UQLQWHEOLUVMlOYNODUW
HOOHUXSSOHYVVRPUlWWVYDU'HQKlU|YQLQJHQNDQWD
PLQEHURHQGHSnVWRUOHNDYJUXSSRFKKXUGMXS
GLVNXVVLRQHQWLOOnWVEOL
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TERMOMETERN
([HPSHOSnIUnJRUI|UDWWWDWHPSHUDWXUHQ
LQI|UGHPRNUDWLRFKUlWWLJKHWVDUEHWH

0 (72' (5

Om övningen
)|UPnQJDPHGOHPPDULHQI|UVDPOLQJI|UHQLQJ
NDQGHWYDUDOnQJWLIUnQVMlOYNODUWDWWGHPR
NUDWLRFKPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUlUHQXSSJLIW
I|UVDPOLQJHQI|UHQLQJHQVNDDUEHWDPHG'HW
NDQGlUI|UYDUDEUDDWWUHGDQWLGLJWNlQQDDY
KXULQVWlOOQLQJHQWLOOGHWWDlURFKJHGHPVRP
VNDGHOWDRFKEHU|UVDYDUEHWHWP|MOLJKHWDWW
IXQGHUDNULQJI|UVDPOLQJHQI|UHQLQJHQVUROO
LQRPRPUnGHW(QPHWRGDWWI|UDWWJ|UDGHWWD
lUTermometern

Demokratiarbete är:
(QVMlOYNODUGHODYWURVVDPIXQGHWV
YHUNVDPKHW
,QJHWYLERUGHV\VVODPHG
Vårt demokratiarbete bör fokusera på:
$WWDUEHWDI|UDWWWURVVDPIXQGHWVPHGOHP
PDUVNDYLOMDRFKNXQQDYDUDDNWLYDPHGERU
JDUHRFKWH[XWQ\WWMDVLQU|VWUlWW
$WWDQYlQGDGHPHVWHIIHNWLYDPHWRGHUQD
I|UDWWSnYHUNDEHVOXWVIDWWDUHLIUnJRUVRPlU
YLNWLJDI|URVV

Syfte
6\IWHWPHG|YQLQJHQlUDWWInWLOOHQ|SSHQ
GLVNXVVLRQGlUGHOWDJDUQDInUYlGUDVLQDnVLNWHU
RPI|UVDPOLQJHQVI|UHQLQJHQVUROOVRPU|VW
ElUDUHRFKVRPGHPRNUDWLDNW|ULVYHQVND
VDPKlOOHW

Vår högsta prioritet bör vara:
$WWDUEHWDPHGGHPRNUDWLLYnUHJHQ
YHUNVDPKHWRFKVHWLOODWWDOODNDQGHOWD
RFKNRPPDWLOOWDOV
$WWEOLElWWUHUHSUHVHQWHUDGHYLGEHVOXWV
IDWWDQGHLVDPKlOOHW

Hur?
'HOWDJDUQDJUDGHUDUVLQXSSIDWWQLQJLHQVNDODL
GHQQDYlUGHULQJV|YQLQJbQGDUQDUHSUHVHQWHUDU
P\FNHWLQJHWDOOVHOOHUKnOOHUKHOWPHGKnOOHU
LQWHDOOVPHG
 7LOOGHQKlU|YQLQJHQEHK|YVHWWVWRUWXW
U\PPH0DQEHK|YHULQJDPDUN|UHUXWDQNDQ
EHVNULYDHQÀNWLYOLQMHWHUPRPHWHUSnJROYHW
YDUVlQGDUVNDOOUHSUHVHQWHUDROLNDVWnQGSXQNWHU
 gYQLQJHQNDQWDPLQEHURHQGHSn
DQWDOIUnJHVWlOOQLQJDUPDQYlOMHURFKSnGLV
NXVVLRQHQ+LWWDJlUQDSnHJQDIUnJRUVRPlU
UHOHYDQWDI|UMXVWHUI|UVDPOLQJI|UHQLQJMXVWQX
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DEMOKRATISTOLEN
Om övningen
'HPRNUDWLVWROHQlUHQYlUGHULQJV|YQLQJRFK
HQPHWRGI|UDWWInHQJUXSSDWWIXQGHUDNULQJ
VLQDnVLNWHURFKYlUGHULQJDU'HWlUHWWVlWW
DWWVWDUWDHQGLVNXVVLRQVDPWLQYROYHUDDOOD
GHOWDJDUQDLGHQ
Syfte
6\IWHWlUDWWUHÁHNWHUD|YHUYDGPDQW\FNHU
RPGHPRNUDWLQL6YHULJHRFKVLQP|MOLJKHWWLOO
LQÁ\WDQGHRFKSnYHUNDQ'HWlUHWWVlWWDWWVH
KXUGHOWDJDUQDVI|UVWnHOVHDYGHQGHPRNUD
WLVNDSURFHVVHQVHUXWgYQLQJHQlUHQEUDLQ
OHGQLQJXQGHUHQXWELOGQLQJI|UDWWVlWWDLJnQJ
WDQNDUNULQJGHWHJQDDQVYDUHWLHQGHPRNUDWL
,|YQLQJHQInUGHOWDJDUQDPRWLYHUDVLQDVWnQG
SXQNWHUWUlQDVLJLDWWO\VVQDSnDQGUDRFK
IXQGHUD|YHUYDUI|UGHWlQNHUVRPGHJ|U

Påståenden
 'HWJnUDWWSnYHUNDVDPKlOOHWJHQRPDWW
U|VWD
 -DJNDQWlQNDPLJDWWVLWWDLULNVGDJHQ
 3ROLWLVNDSDUWLHUlURQ|GLJD
 'HWlUYLNWLJWDWWJnRFKU|VWD
 $WWHQJDJHUDVLJSROLWLVNWlUYLNWLJWRPPDQ
YLOOSnYHUND

Hur?
'HOWDJDUQDVlWWHUVLJSnVWRODULHQULQJbYHQ
GHQVRPOHGHU|YQLQJHQVlWWHUVLJLULQJHQ
'HWVNDDOOWLGÀQQDVHQVWROPHUlQDQWDOHW
GHOWDJDUH'HOWDJDUQDInUHWWDQWDOSnVWnHQGHQ
DWWWDVWlOOQLQJWLOO(IWHUYDUMHSnVWnHQGHVND
GHVRPKnOOHUPHGSnVWnHQGHWUHVDVLJRFK
E\WDSODWV'HQVRPLQWHKnOOHUPHGHOOHUlU
WYHNVDPVLWWHUNYDU(IWHUYDUMHSnVWnHQGHInU
QnJUDGHOWDJDUHPRWLYHUDYDUI|UPDQVDWWNYDU
HOOHUE\WHSODWV,GHQQD|YQLQJlUGHWYLNWLJW
DWWNODUJ|UDDWWGHWLQWHÀQQVQnJRWUlWWRFKIHO
RFKDWWGHWlUYLNWLJWDWWDOODEOLUUHVSHNWHUDGH
I|UVLQnVLNW,QJHQInUYlUGHUDQnJRQDQQDQV
nVLNWXWDQ|YQLQJHQVV\IWHlUDWWIXQGHUDSn
YDUI|UPDQVMlOYWlQNHUVRPPDQJ|U2P
QnJRQGHOWDJDUHHIWHUDWWKDK|UWHQDQQDQ
GHOWDJDUHVPRWLYHULQJlQGUDUVWnQGSXQNWNDQ
PDQUHVDVLJRFKE\WDVWROI|UDWWPDUNHUDDWW
PDQWlQNWRP

 6YHULJHKDUHQVWDUNGHPRNUDWL
 .RPPXQYDOlUYLNWLJDUHlQULNVGDJVYDO
 'HWVSHODULQJHQUROOKXUPDQU|VWDU²DOOD
SROLWLNHUlUNRUUXSWD
 9LERUGHKDÁHUIRONRPU|VWQLQJDU
 (8YDOHWlUYLNWLJW
 3ROLWLNHUQDlUDQVYDULJDI|UDOOWVRPlUIHOL
GHWKlUODQGHW
 -DJKDUVWRUP|MOLJKHWDWWSnYHUNDXWYHFN
OLQJHQI|URPUnGHWGlUMDJERU
 )|UVDPOLQJDUE|ULQWHOlJJDVLJLRPGHUDV
PHGOHPPDUU|VWDUHOOHULQWH
 ,6YHULJHKDUDOODVU|VWVDPPDYlUGH
 3ROLWLVNDSDUWLHUW\FNHUDWWWURVVDPIXQGHQ
lUYLNWLJDI|UGHPRNUDWLQ
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Hur
'HOWDJDUQDGHODVXSSLPLQGUHJUXSSHURPFLUND
SHUVRQHUUXQWHWWERUG(QWUlGVWDPPHGJUH
QDURFKROLNDOnQJDU|WWHUULWDVSnVWRUWEOlGGHU
EORFNVRPOlJJVPLWWSnERUGHW9DUMHGHOWDJDUH
InUWUHO|YRFKXSSJLIWHQDWWVNULYDWUHVDNHU
GHVNXOOHYLOMDI|UElWWUDXWYHFNODLVLQNRPPXQ
7DQNHQlUDWWGHOWDJDUQDKlUVNDOLVWDVDNHUVRP
GHDQVHUlUYLNWLJDWH[µ-DJYLOOKDÁHUOlUDUHL
I|UVNRODQµHOOHUµ-DJYLOONRUWDYlQWHWLGHUSnYnUG
FHQWUDOHQµ$OODGHOWDJDUQDWDUVHGDQRFKNOLVWUDU
IDVWVLQDHJQDO|YSnJUHQDUQD

FÖRÄNDRINGSTRÄDET
Om övningen
*UXQGI|UXWVlWWQLQJHQI|UHQVWDUNRFKOHYDQGH
GHPRNUDWLlUDNWLYDPHGERUJDUH'HQQD|Y
QLQJIRNXVHUDUSnYLNWHQDYDWWYLDOODGHOWDULGH
GHPRNUDWLVNDSURFHVVHUQD
Syftet
6\IWHWPHG|YQLQJHQlUDWWV\QOLJJ|UDYLNWHQDY
DNWLYWGHOWDJDQGHLDOOPlQQDYDORFKLGLUHNWGH
PRNUDWLQRPPDQYLOONXQQDSnYHUNDGHEHVOXW
VRPIDWWDV'HOWDJDUQDInUIXQGHUDSnVDNHUGH
YLOOI|UElWWUDXWYHFNODLVLQNRPPXQ'HInUSULR
ULWHUDYLONDIUnJRUVRPlUYLNWLJDVWRFKVHGDQ
OLVWDROLNDVDNHUGHVMlOYDNDQJ|UDI|UDWWELGUD
WLOOI|UlQGULQJSnNRUWRFKOnQJVLNW

'HOWDJDUQDGLVNXWHUDUYDUMHO|YJHPHQVDPWRFK
IXQGHUDUSnROLNDVDNHUGHNDQJ|UDSnOnQJRFK
NRUWVLNWI|UDWWP|MOLJJ|UDGHQQDI|UElWWULQJ'H
VDNHUGHW\FNHUPDQNDQJ|UDRPHGHOEDUWI|UDWW
ELGUDWLOOI|UlQGULQJVNULYHUPDQSnGHNRUWDU|W
WHUQDSnELOGHQ WH[VNULYDHWWPHGERUJDUI|UVODJ
VWDUWDHQQDPQLQVDPOLQJ 'HVDNHUQDVRPPDQ
WURUlUYLNWLJDI|UDWWNXQQDELGUDUWLOOPHUOnQJ
VLNWI|UlQGULQJVNULYHUPDQSnGHOlQJUHU|WWHUQD
U|VWDLDOOPlQQDYDOHQJDJHUDVLJLHWWSROLWLVNW
SDUWL 1lUWUlGHWlUNODUWVDPODVDOODJUXSSHURFK
SUHVHQWHUDUVLQDWUlGI|UYDUDQGUD0DQEHUlWWDU
RPVDNHUPDQYLOOI|UElWWUDRFKO\IWHUI|UVODJSn
NRUWRFKOnQJVLNWLJDO|VQLQJDU
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Kopiera och klipp gärna ut detta löv
till övningen förändringsträdet.

OM DU MÅSTE VÄLJA
6RPEHVNULYLWVLNDSLWHOLGHWWDPDWHULDO
GLVNXWHUDVGHWlQLGDJRPGHWlUVnDWWYLVVD
UlWWLJKHWHUVRPÀQQVPHGL)1VDOOPlQQD
GHNODUDWLRQRPGHPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUQDlU
YLNWLJDUHlQDQGUD(QGHOKlYGDUDWWGHWlU
YLNWLJDUHDWWLI|UVWDKDQGJDUDQWHUDnVLNWVRFK
\WWUDQGHIULKHWI|UHQLQJVIULKHWRFKUlWWHQDWW
GHOWDLYDO$QGUDOlJJHUYLNWHQIUlPVWSnUlWWHQ
WLOODUEHWHPDWKlOVDRFKVNROJnQJ'HWWDWURWV
DWWDOODUlWWLJKHWHUKDUDQWDJLWVPHGVDPPD
MXULGLVNDVWDWXVRFKDWW)1VODJLWIDVWDWWUlW
WLJKHWHUQDlUXQLYHUVHOODRFKRGHOEDUD

DISKUSSIONSFRÅGOR
 9LONDUlWWLJKHWHUÀQQV"
 9DUQnJUDUlWWLJKHWHUHQNODUHDWWWDERUW"
9DUQnJUDVYnUDUHDWWWDERUWlQDQGUD"
 +XUJLFNGLVNXVVLRQHQ"9DUQLHQVHHOOHU
NRPSURPLVVDGHQL"
 +XUNlQGHVGHWDWWWDERUWUlWWLJKHWHUIDVW
GXLQWHK|OOPHG"*nUGHWDWWNRPSURPLVVD
NULQJUlWWLJKHWHU"
 9DGKlQGHURPPlQQLVNRULQWHKDUYLVVDDY
UlWWLJKHWHUQD"
 bUDOODGHVVDUlWWLJKHWHUVMlOYNODUDL6YHULJH"
+DUDOODVDPPDWLOOJnQJWLOOGHVVDUlWWLJKHWHU
LVDPKlOOHW"

Syfte
6\IWHWPHGGHQQD|YQLQJlUDWW|NDI|UVWnHOVHQ
RPUlWWLJKHWHUQDVRGHOEDUKHWRFK|PVHVLGLJD
EHURHQGHDYYDUDQGUD

 bUGHWQnJUDDYUlWWLJKHWHUQDVRPlUH[WUD
YLNWLJDI|UWURVVDPIXQGHQDWWDUEHWDPHG
LQWHUQWRFKH[WHUQW"

Hur?
'HODLQGHOWDJDUQDLJUXSSHUPHGFDSHUVR
QHULYDUMH7DODRPI|UGHOWDJDUQDDWWGHWLOOK|U
HQVW\UDQGHJUXSSLODQGHW;HWWOLWHWODQG
PHGVPnHNRQRPLVNDUHVXUVHU'HWÀQQVLQWH
P|MOLJKHWDWWJDUDQWHUDODQGHWVPHGERUJDUHDOOD
UlWWLJKHWHUHIWHUVRPSHQJDUQDLQWHUlFNHUWLOO
'HOWDJDUQDLHJHQVNDSDY;VW\UDQGHRUJDQKDU
LXSSGUDJDWWYlOMDERUWI\UDUlWWLJKHWHUVRP
LGDJÀQQVLODQGHW'HOWDJDUQDInUI\UDPLQXWHU
SnVLJDWWGLVNXWHUDYLONDI\UDUlWWLJKHWHUGHYLOO
YlOMDERUW$OODVNDOOYDUD|YHUHQVRPEHVOXWHW
 1lUIHPPLQXWHUJnWWInUJUXSSHQLXSSJLIW
DWWWDERUW\WWHUOLJDUHI\UDUlWWLJKHWHU'HQQD
JnQJInUGHnWWDPLQXWHUSnVLJbYHQGHQQD
JnQJPnVWHGHYDUD|YHUHQV(IWHUDWWPDQVDP
PDQODJWYDOWERUWnWWDUlWWLJKHWHUUHÁHNWHUDU
JUXSSHQJHPHQVDPWNULQJ|YQLQJHQgYQLQJHQ
WDUPLQEHURHQGHSnJUXSSVWRUOHN
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TILL ÖVNINGEN
”OM DU MÅSTE VÄLJA”
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JÄMLIKHET

KULTUR

GIFTA MIG MED
DEN JAG VILL

HA ETT
EGET NAMN

DUGLIGT
BOENDE

VARA MEDLEM
I FACKET

RESA FRITT

HA FRITID

TYCKA
VAD JAG VILL

FRED

HA ETT ARBETE

RÄTT TILL
UTBILDNING

INTE GÅ
HUNGRIG

LÄRA MIG
ATT LÄSA

BÄRA DE KLÄDER
JAG VILL

RÄTT TILL
LÄKARVÅRD

DELTA I
MÖTEN

RÄTT ATT UTÖVA
DEN RELIGION
JAG VILL

SÄGA VAD
JAG VILL

SKRIVA VAD
JAG VILL

RÖSTA

INTE UTSÄTTAS
33
FÖR SLAVERI

INTE TVINGAS TILL
HÅRT ARBETE

REFLEKTIONSTÅGET
,I|UVDPOLQJDUI|UHQLQJDUVNHUHQPlQJGROLND
DNWLYLWHWHURFKDUEHWH.RSSOLQJHQPHOODQ
GHVVDRFKPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUNDQLEODQG
YDUDVYnUDWWVH'HWlUVlOODQYLLDOOPlQKHW
EHVNULYHUGHWDUEHWHYLJ|UPHGIRNXVSnYLOND
UlWWLJKHWHUYLIUlPMDU(QI|UVNROHSHGDJRJNDQ
VNHEHVNULYHUVLQDDUEHWVXSSJLIWHUVRPDWWWD
KDQGRPEDUQHQRFKVWLPXOHUDGHUDVYDUGDJV
OHN+DQHOOHUKRQNDQVNHLQWHEHVNULYHUGHW
LWHUPHUDYDWWGHWELGUDUWLOOEDUQHQVUlWWWLOO
XWYHFNOLQJJHQRPVLQOHNRFKDWWYl[D
LVLWWVDPVSHOPHGDQGUD5HÁHNWLRQVWnJHWlU
HQPHWRGI|UDWWI|UVWnNRSSOLQJHQPHOODQ
GHWGDJOLJDDUEHWHWRFKKXUYLLPSOHPHQWHUDU
PlQVNOLJDUlWWLJKHWHU

Hur?
$OODGHOWDJDUHInUHWWSDSSHUPHGGHJUXQGOlJ
JDQGHPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUQDL)1VDOOPlQQD
I|UNODULQJ'HOWDJDUQDIXQGHUDUVHGDQHQVNLOWL
IHPPLQXWHUSnYLONHQYLONDDYGHVVDUlWWLJKH
WHUGHGLUHNWHOOHULQGLUHNWW\FNHUDWWGHDUEH
WDUPHGLVLQYDUGDJ'HQVRPOHGHU|YQLQJHQ
NDQJHH[HPSOHWPHGI|UVNROHSHGDJRJHQRFK
JlUQDHWWHJHWH[HPSHOVRPlUUHOHYDQWI|UGH
VRPGHOWDU6HGDQVWlOOHUVLJGHOWDJDUQDLWYn
UDGHUDQVLNWHPRWDQVLNWH2PPDQLQWHYLOO
J|UD|YQLQJHQVWnHQGHNDQPDQlYHQVlWWDVLJ
PLWWHPRWYDUDQGUD
 7YnRFKWYnVNDQXGHOWDJDUQDEHVNULYD
YDGGHDUEHWDUPHGJHQRPDWWDQYlQGD
UlWWLJKHWVWHUPHU'HWYLOOVlJDXWLIUnQYLONDUlW
WLJKHWHUGHIUlPMDURFKLPSOHPHQWHUDUVQDUDUH
lQYLONDXSSJLIWHUGHXWI|ULVLWWDUEHWH9DUMH
SDUKDUFDWYnPLQXWHUSnVLJ7LGHQVNDI|UGH
ODVMlPWPHOODQGHWYnVRPSUDWDU8SSPDQD
GHOWDJDUQDDWWVWMlODEUDEHVNULYQLQJDUIUnQ
YDUDQGUD1lUWLGHQlUXWHURWHUDUJUXSSHQVn
DWWPDQKDPQDUIUDPI|UHQQ\SHUVRQ6HGDQ
XSSUHSDVVDPPDVDNHQJnQJWLOO$OODGHOWD
JDUHE|UKLQQDSUDWDPHGPLQVWIHPWLOOVH[
ROLNDSHUVRQHUgYQLQJHQWDUFDPLQXWHU
EHURHQGHSnDQWDOGHOWDJDUH

Syfte
1lUYLEHVNULYHUGHWYLJ|UXWLIUnQGHUlWWLJ
KHWHUYLIUlPMDUUHÁHNWHUDUYL|YHUVnYlOROLND
UlWWLJKHWHUVRPYnUWDUEHWH2IWDEUXNDUGH
VRPJ|U|YQLQJHQEHVNULYDDWWMXÁHUSHUVRQHU
PDQWDODUPHGXQGHU|YQLQJHQVJnQJGHVWR
PHUODQGDUPDQLLQQHE|UGHQDYVLQHJHQEH
VNULYQLQJgYQLQJHQNDQRFNVnELGUDPHGQ\D
LQIDOOVYLQNODUSnGHQHJQDYHUNVDPKHWHQ

DISKUSSIONSFRÅGOR
 +XUNlQGHVGHWDWWJ|UDGHQQD|YQLQJ"9DUGHW
VYnUW"%OHYGHWOlWWDUHHOOHUVYnUDUHMXÁHUGX
SUDWDGHPHG"
 )LFNGXQnJRQQ\LQIDOOVYLQNHOSnGLWWDUEHWH"
DQ
+DUGXInWWQnJRQQ\LQIDOOVYLQNHOSnQnJRQDQQDQ
GHODYI|UVDPOLQJHQVI|UHQLQJHQVYHUNVDPKHW"
 )LQQVGHWQnJRWPHUYlUGHPHGDWWNXQQD
EHVNULYDDUEHWHWXWLIUnQUlWWLJKHWVWHUPHU
RFKLQWHEDUDXWLIUnQGHWDUEHWHGXXWI|U"
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FÖRENKLAD LISTA ÖVER RÄTTIGHETER
TILL ÖVNINGEN ” REFLEKTIONSTÅGET”
/LYIULKHWRFKSHUVRQOLJVlNHUKHW
)ULKHWIUnQVODYHUL
)ULKHWIUnQWRUW\U
$WWHUNlQQDVVRPHQSHUVRQLODJHQVPHQLQJ
)DPLOMHOLYRFKSULYDWOLY
/LNKHWLQI|UODJHQ
5lWWYLVUlWWHJnQJ
7DQNHIULKHW
5HOLJLRQVIULKHW
cVLNWVIULKHW
<WWUDQGHIULKHW
0|WHVIULKHW
)|UHQLQJVIULKHW
5|VWUlWW
)|UÁ\WWDVLJIULWWLQRPHQVWDW
/lPQDVLWWODQG
cWHUYlQGDWLOOVLWWODQG
6|NDRFKnWQMXWDVN\GGPRWI|UI|OMHOVH
,QWHGLVNULPLQHUDV N|QHWQLFLWHWIXQNWLRQVKLQGHUPP
1DWLRQDOLWHW
%LOGDIDPLOM
bJDHJHQGRP
$UEHWH
)|UV|UMQLQJ
9LODIULWLGRFKVHPHVWHU
%RVWDG
+lOVD
8WELOGQLQJ
7DGHODYNXOWXU
7DGHODYYHWHQVNDSOLJDIUDPVWHJ
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BESLUTSVÄGAR OCH
MAKTSTRUKTUR
Syfte
6\IWHWPHGGHQQD|YQLQJlUDWWVNDSDI|UVWnHOVH
I|UKXUWURVVDPIXQGHWI|UVDPOLQJHQI|UHQLQJHQ
lURUJDQLVHUDGRFKYLONDROLNDSnYHUNDQVYlJDU
GHKDU*HQRPGLVNXVVLRQVIUnJRUQDEHU|UVlYHQ
PnQJIDOGHQLI|UVDPOLQJHQI|UHQLQJHQVDPWYLOND
VRPV\QVRFKK|UVLI|UVDPOLQJHQI|UHQLQJHQ

DISKUSSIONSFRÅGOR
 9HPNDQIRUPXOHUDSUREOHPRFKO|VQLQJDU"
 9HPVLQWUHVVHQWLOOYDUDWDVRFKlUGHWQnJRQ
VRPJO|PVERUW"

Hur?
'HWWDlUHQ|YQLQJVRPNUlYHUDWWGXVRP
OHGDUHNlQQHUWLOOKXUGLQI|UVDPOLQJI|UHQLQJ
VHUXWRFKSnYLONDVlWWPDQNDQSnYHUNDRFK
GHOWDLGHPRNUDWLSURFHVVHQ2PIDWWQLQJHQSn
|YQLQJHQNDQKHOWDQSDVVDVHIWHUJUXSSHQVn
DQSDVVDRUGHQHIWHUHUYHUNOLJKHW
 %|UMDPHGDWWVNLVVDXSSKXUHURUJDQLVDWLRQ
VHUXWVDPWYLONDIRUXPRFKJUXSSHUVRPÀQQV
SnROLNDQLYnHURFKYLONDXSSJLIWHUGHVVDIRUXP
RFKJUXSSHUKDU6NULYVHGDQXSSGHROLNDXSSJLI
WHUQDVDPWJUXSSHUQD WH[VW\UHOVH²DQVYDUDU
I|UDWWVW\UDRFKXWYHFNODRUJDQLVDWLRQHQ
YDOEHUHGQLQJDQVYDUDUI|UDWWJHI|UVODJSnQ\D
NDQGLGDWHUWLOOVW\UHOVHQHWF VWRUWSnYDUVLWW
$SDSSHU6lWWXSSODSSDUQDSnYlJJHQRFKGUD
VHGDQWHMSHOOHUVQ|UHPHOODQGHPI|UDWWI|UVWn
KXUGHKlQJHULKRS
 'HWWDNDQVHGDQI|OMDVXSSJHQRPDWWGHOWD
JDUQDLKHOJUXSSHOOHULPLQGUHJUXSSHUGLVNXWH
UDUI|OMDQGHIUnJRU

 +XUlUSULQFLSSURJUDPSROLF\VRFKYHUN
VDPKHWVSODQIRUPXOHUDGH"
 .DQGHVVDGRNXPHQWJ|UDVPHULQNOXGH
UDQGH"
 9DGVWnUGHWLLQIRUPDWLRQVEURVFK\UHUSn
ZHEEHQRFKLPHGOHPVWLGQLQJHQ"
 9LONDNRPPHUWLOOWDOVRFKV\QVSnELOGHUQD"
 9DGOlJJVUHVXUVHUQDSnLI|UVDPOLQJHQI|U
HQLQJHQRFKYLONDORFNDVWLOOGHVVDGHODUDY
YHUNVDPKHWHQ"
 9LONDORFNDVDWWHQJDJHUDVLJLI|UVDPOLQJHQ
I|UHQLQJHQVDNWLYLWHWHU"9DGJ|UDWWGHWlU
MXVWGHVVDJUXSSHUVRPNlQQHUVLJYlONRPQD
RFKGHOWDU"
 +XUVHUPnQJIDOGHQRFKMlPVWlOOGKHWHQL
RUJDQLVDWLRQHQXW"bUGHWQnJRQVNLOOQDG
RPPDQMlPI|UYLONDVRPlUDNWLYDLWRSSHQ
RFKQHGnW"
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DEN NYA FÖRSAMLINGSLOKALEN
Om övningen
'HOWDJDUQDInUYHWDDWWGHUDVI|UVDPOLQJI|U
HQLQJSnVLVWDWLGHQ|NDWPHGOHPVDQWDOHW'HWWD
J|UDWWPDQEHK|YHUE\JJDHQQ\I|UVDPOLQJV
ORNDO)|UVDPOLQJHQKDUYLDROLNDDNWLYLWHWHUVDP
ODWLQSHQJDUWLOOGHQQ\DORNDOHQ0DQKDUlQQX
LQWHEHVWlPWKXUORNDOHQVNDVHXWRFKYDUGHQ
VNDOLJJD,|YQLQJHQInUGHOWDJDUQDUHÁHNWHUD
|YHUGHPRNUDWLVNDSURFHVVHURFKROLNDVlWWDWW
IDWWDEHVOXW

Hur
'XEHK|YHUHWWUXPPHGERUG9LGYDUMHERUG
ÀQQVGHWHQW\GOLJPDUNHULQJDYHWWDYI\UDQGH
DOWHUQDWLY

Syfte
$WWU|VWDRPYLNWLJDIUnJRUlULQWHDOOWLGHQNHOW
,YnUDVDPIXQGRFKVDPKlOOHWLVWRUWIDWWDVPnQJD
EHVOXWEDVHUDWSnNRPSURPLVVHU$OODNDQLQWH
DOOWLGYDUDQ|MGDPHGHQNRPSURPLVV2PPDQ
InUJ|UDVLQU|VWK|UGlUGHWGRFNRIWDOlWWDUH
DWWDFFHSWHUDHWWEHVOXWlYHQRPGHLQWHDOOWLG
EOLUVRPPDQYLOO6\IWHWPHG|YQLQJHQlUDWW
J|UDGHOWDJDUQDPHGYHWQDRPKXUYLNWLJWGHWlU
DWWInYDUDGHODNWLJLHQEHVOXWVSURFHVV

$OODGHOWDJDUHYlOMHUYDGGHW\FNHUlUElVWD
VlWWHWDWWHQDVRPGHQQ\DI|UVDPOLQJVORNDOHQ
6HGDQVlWWHUGHVLJYLGGHWERUGVRPPRWVYDUDU
DOWHUQDWLYHW'HOWDJDUQDInUUXQWVLQDERUGUH
ÁHNWHUD|YHUYDUI|UGHWYDOWMXVWGHWWDDOWHUQDWLY
6HGDQInUGHGHODVLQDUHÁHNWLRQHUPHG|YULJD
GHOWDJDUH1lVWDVWHJL|YQLQJHQlUHWWDQWDO
IUnJRUVRPGHOWDJDUQDInUUHÁHNWHUD|YHUHQOLJW
VDPPDNRQFHSW)|UVWLVPnJUXSSHURFKVHGDQ
PHGYDUDQGUD

0DMRULWHWYDO
.RQVHQVXVYDO
)|UVDPOLQJVOHGDUHQEHVWlPPHU
$QQDW

DISKUSSIONSFRÅGOR
 2PEHVOXWHWYLIDWWDWNUlQNHUHOOHUPLVVJ\QQDU
HQPLQRULWHWKXUJ|UYLGn"
 9DGLQQHElUGHWDWWNRPSURPLVVD"
 )LQQVGHWQnJRWVnGDQWVRPHWWUlWWYLVWEHVOXW"
+XUIDWWDVHWWVnGDQW"
 .DQPDQDYVWnDWWDQYlQGDVLQU|VWJlOODQGH
I|UVDPOLQJVORNDOHQ"9DGEHURUGHWSn"bUGHW
EUDHOOHUGnOLJWDWWPDQDYVWnU"9DGEOLUNRQVH
NYHQVHUQDRPPDQDYVWnU"

37

.
DEMOKRATIAKTÖRER

Vilka aktörer påverkar mest
din syn på demokratin?

Syfte
gYQLQJHQV\IWDUWLOODWWIXQGHUD|YHUYDUYlUGH
ULQJDUIRUPDVgYQLQJHQELGUDUlYHQWLOOUHÁHN
WLRQNULQJYDUPDQE|USULRULWHUDDWWOlJJDWLG
RFKUHVXUVHURPPDQYLOO|NDHQJDJHPDQJHWL
GHGHPRNUDWLVNDSURFHVVHUQD

 6NRODQ
 0LWWWURVVDPIXQG
 1\KHWHUQD
 0LQIDPLOM
 0LQDYlQQHU

Hur
'HOWDJDUQDInUHQOLVWDPHGROLNDIDNWRUHU
RFKSHUVRQHUVRPNDQSnYHUNDGHUDVV\QSn
SROLWLNHQGHPRNUDWLVNDSURFHVVHURFKRP
RFKKXUPDQU|VWDU'HOWDJDUQDRPEHGVDWW
NDWHJRULVHUDYLONDDYGHVVDVRPYDULWYLNWLJDVW
RFKPLQVWYLNWLJDVWI|UDWWIRUPDGHUDVGHPR
NUDWLV\QRFKSROLWLVNDJUXQGV\Q%DVHUDWSn
GHWInUGHIXQGHUDSnYLONDnWJlUGHUGHVMlOYD
WURUlUGHYLNWLJDVWHI|UDWW|NDI|UWURHQGHW
I|UGHPRNUDWLQRFKYDOGHOWDJDQGHWRFKYDGGH
VMlOYDNDQJ|UD

 *UDQQDU
 .lQGLVDU
 3ROLWLNHUYLWUlIIDU
 .ROOHJRURFKDUEHWVNDPUDWHU
 ,QWUHVVHRUJDQLVDWLRQHU H[HPSHOYLVIDFN
I|UHQLQJDUSROLWLVNDSDUWLHU1*2VHWF
 $UEHWVJLYDUH

Samtalsfrågor:
 9LONDKDUGXOLVWDWVRPGHVRPPHVWSn
YHUNDWGLQV\QSnGHPRNUDWLQRFKYDUI|U"
 %DVHUDWSnYLONDVRPSnYHUNDUPHVW²YDU
E|UPDQULNWDVLQDLQVDWVHUI|UDWW|NDI|U
WURHQGHWI|UGHPRNUDWLQ"9DUWURUGXPDQ
E|UULNWDVLQDLQVDWVHUI|UDWW|NDYDOGHO
WDJDQGHW"0RWVNRODQIDPLOMHQI|UHQLQJHQ
PHGLDHWF"
 )LQQVGHWQnJUDJUXSSHUVRPGXXSSOHYHU
GHOWDULGHPRNUDWLVNDSURFHVVHURFKDOO
PlQQDYDOLOlJUHXWVWUlFNQLQJlQDQGUD"
9DGWURUGXGHWEHURUSn"
 9DGWURUGXNRQVHNYHQVHQEOLUI|UGHJUXSSHU
VRPLQWHGHOWDU"9DGWURUGXNRQVHNYHQVHQ
NDQEOLI|UVDPKlOOHW"
 6NULYQHUWUHVDNHUGXVNXOOHYLOMDI|UPHGOD
WLOOGLQORNDODSROLWLNHU
 6NULYQHUWUHSXQNWHUVRPGLWWWURVVDPIXQG
NDQJ|UDI|UDWWELGUDWLOO|NDWYDOGHOWDJDQGH
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SWOT
'HOWDJDUQDLGHQWLÀHUDUGHQHJQDRUJDQLVDWLRQHQV
VW\UNRURFKVYDJKHWHUVDPWP|MOLJKHWHURFK
KRWLRUJDQLVDWLRQHQVRPYlUOG6:27VWnUI|U
VW\UNRU SWUHQJWKV VYDJKHWHU WHDNQHVVHV 
P|MOLJKHWHU OSSRUWXQLWLHV KRW TKUHDWV 
0HWRGHQLQQHKnOOHUEnGHHQP\FNHWHQNHO
RUJDQLVDWLRQVDQDO\V 6W\UNRURFK6YDJKHWHU 
RFKHQP\FNHWHQNHORPYlUOGVDQDO\V 0|MOLJ
KHWHURFK+RW 

0 (72' (5

NDU6W\UNRUQDRFKVYDJKHWHUQDlURFNVnVnGDQW
VRPYLPHGVlNHUKHWYHW0|MOLJKHWHURFKKRW
EOLUGnGHWPRWVDWWDGYVGHWH[WHUQDSHUVSHN
WLYHWRFKVnGDQWVRPYLLQWHPHGVlNHUKHWYHW
 %|UMDPHGHWWDYRPUnGHQDWH[6W\UNRU/nW
DOODGHOWDJDUHVNULYDQHUen sW\UNDSnHQSRVWLW
.OLVWUDVHGDQXSSODSSDUQDLUXWDQI|U6W\UNRU
*nVHGDQVQDEEWLJHQRPYDGVRPVNULYLWVSn
ODSSDUQDI|UDWWI|UW\GOLJDYDGVRPDYVHVPHG
ODSSHQ6HGDQlUGHWGDJVI|UHQQ\RPJnQJGlU
DOODVNULYHUQHU\WWHUOLJDUHen6W\UND)RUWVlWW
WLOOVRPUnGHWlUXWW|PW6HGDQlUGHWGDJVI|U
QlVWDRPUnGH1lUQLNlQQHUDWWDOODRPUnGHQ
lUNODUDlUGHWGDJVI|UDQDO\V*nLJHQRPRP
UnGHI|URPUnGHRFKGLVNXWHUDKXUUHVXOWDWHW
NDQKDQWHUDVRFKDQYlQGDVLIUDPWLGHQ
 (WWDOWHUQDWLYlUDWWJ|UD|YQLQJHQVRPHQ
EUDLQVWRUPLQJLVPnJUXSSHUgYQLQJHQWDUFD
WLPPDUEHURHQGHSnNRPSOH[LWHWSnGHWVRP
6:27DQDO\VHQJ|UVSn

Hur?
%|UMDPHGDWWEHVWlPPDYDGGHWlUVRP
6:27DQDO\VHQVNDJ|UDVSnbUGHWHQYLVV
GHODYI|UVDPOLQJHQI|UHQLQJHQ"(WWYLVVW
SURMHNW"2PPDQLQWHlUYDQDWWDQYlQGDHQ
6:27IUnJDUPnQJDYDGVNLOOQDGHQär PHOODQ
HQVW\UNDRFKHQP|MOLJKHW"0HOODQHQVYDJKHW
RFKHWWKRW"6W\UNRURFKVYDJKHWHUlUEHJUHSS
VRPDYVHUGHWLQWHUQDGYVLQRPSURMHNWHW
HOOHULQRPGHQRUJDQLVDWLRQVRPSURMHNWHWYHU

STYRKOR

SVAGHETER

HOT

MÖJLIGHETER
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RÄTTIGHETSBASERAD
ANALYS AV VERKSAMHETEN
,XWYHFNOLQJVVDPDUEHWHKDUPDQOlQJHSUDWDW
XWLIUnQWHUPHURPµUlWWLJKHWVEDVHUDWDUEHWHµ
'HWLQQHElULSUDNWLNHQDWWDNWLYWYHUNDI|UDWW
PlQVNOLJDUlWWLJKHWHUXSSPlUNVDPPDVUHVSHN
WHUDVRFKHIWHUOHYVLGHQHJQDYHUNVDPKHWHQ
 'HWÀQQVI\UDJUXQGSULQFLSHUVRPPDQEUX
NDUDQYlQGDI|UDWWEHVNULYDUlWWLJKHWVEDVHUDW
DUEHWH”deltagande, ansvarsutkrävande, ickediskriminering och öppenhet/transparens”.1lU
PDQDUEHWDUUlWWLJKHWVEDVHUDWLQQHElUGHWDWW
GHVVDSULQFLSHUÀQQVPHGLDOODGHODUDYYHUN
VDPKHWHQ)UnQIRUPXOHULQJDYSUREOHPV\IWH
PnOVlWWQLQJYDODYPHWRGHUJHQRPI|UDQGHWLOO
XSSI|OMQLQJ
 ,HWWUlWWLJKHWVEDVHUDWDUEHWHJHQRPV\UDV
DOODGHODUDYHWWDNWLYWGHOWDJDQGHGlUGHVRP
lUEHU|UGDDYHQSUREOHPDWLNHOOHUYHUNVDP
KHWRFNVnLQYROYHUDVLGHWWDDUEHWH(WWUlWWLJ
KHWVEDVHUDWDUEHWHW\GOLJJ|UPDNWI|UKnOODQGHQ
JHQRPDWWLGHQWLÀHUDYLONDVRPKDUUlWWLJKHWHU
VRPEHK|YHULPSOHPHQWHUDV UlWWLJKHWVElUDUH 
RFKYLONDVRPKDUDQVYDUI|UDWWJDUDQWHUD
GHVVDUlWWLJKHWHU VN\OGLJKHWVElUDUH 6N\OGLJ
KHWVElUDUHQI|UUlWWLJKHWHUlUYDQOLJHQVWDWHQV
ROLNDLQVWLWXWLRQHUP\QGLJKHWHUODQGVWLQJNRP
PXQHURFKWMlQVWHPlQSnGHVVDLQVWLWXWLRQHU
 bYHQI|UVDPOLQJDUQDI|UHQLQJDUQDlUL
PnQJDVLWXDWLRQHUVN\OGLJKHWVElUDUHJHQWHPRW
GHOWDJDUQDLYHUNVDPKHWHQHIWHUVRPGHVVDNDQ
VWnLHQEHURHQGHVLWXDWLRQWLOOI|UVDPOLQJHQ
I|UHQLQJHQVRPGnVLWWHUSnPDNWHQ9LEHK|YHU
GlUPHGlYHQLQWHUQWUHÁHNWHUD|YHUYHPVRP
VlWWHUYLOONRUHQRFKKXUYLVMlOYDNDQDUEHWD
PHGGHOWDJDQGHDQVYDUVXWNUlYDQGHLFNHGLVNUL
PLQHULQJRFKWUDQVSDUHQV$WWJ|UDHQUlWWLJ
KHWVEDVHUDGDQDO\VNDQGlUI|UYDUDHWWOHGLDWW
JUDQVNDRFKI|UElWWUDYnUHJHQYHUNVDPKHW

Syfte
(QUlWWLJKHWVEDVHUDGDQDO\VJHUHQW\GOLJDUH
ELOG|YHUGHRPUnGHQLYHUNVDPKHWHQVRPEH
K|YHUI|UElWWUDVLULNWQLQJPRWHWWPHUUlWWLJ
KHWVEDVHUDWDUEHWH8WLIUnQDQDO\VHQJ|UVVHGDQ
KDQGOLQJVSODQHUGlUW\GOLJDnWJlUGHUIRUPXOHUDV
I|UDWWNRPPDWLOOUlWWDPHGGHEULVWHUDQDO\
VHQYLVDU'HWlUYLNWLJWDWWYDUDW\GOLJPHGYHP
VRPlUDQVYDULJI|UDWWnWJlUGHQXWI|UVLQRP
YLONHQWLGVUDPRFKPHGYLONDUHVXUVHU
Hur?
)|UNODUDDWWDQDO\VHQJ|UVXWLIUnQSULQFLSHUQD
GHODNWLJKHWWUDQVSDUHQVLFNHGLVNULPLQHULQJRFK
DQVYDUVXWNUlYDQGHGHWVRPEUXNDUDQYlQGDV
I|UDWWEHVNULYDHWWUlWWLJKHWVEDVHUDWDUEHWH
$QYlQGVWRUDEOlGGHUEORFNSDSSHUGlU5%$
NYDGUDWHQNDQULWDV*|UHQ5%$NYDGUDWI|U
YDUMHYHUNVDPKHWDOWHUQDWLYWDNWLYLWHWQLYLOOGLV
NXWHUD8QGHUSOXVDQWHFNQDVDOOWVRPXSSOHYV
EUDPHGYHUNVDPKHWHQVDUEHWHXWLIUnQGHVVD
SULQFLSHU8QGHUPLQXVDQWHFNQDVH[HPSHOSn
YDUKXUYHUNVDPKHWHQEULVWHULGHODNWLJKHW
LFNHGLVNULPLQHULQJWUDQVSDUHQVRFKDQVYDUV
XWNUlYDQGH7LGHQI|UGHWWDYDULHUDUPHOODQHQ
WLPPDWLOOWYnGDJDUEHURHQGHKXURPIDWWDQGH
YHUNVDPKHWQLYLOODUEHWDPHG

ETT EXEMPELSnHQUlWWLJKHWVEDVHUDGDQDO\VPHGKMlOSDY5%$NYDGUDWHQ
DYI|UVDPOLQJHQVI|UHQLQJHQVXQGHUYLVQLQJVYHUNVDPKHWKLWWDUGXSnVLGDQ
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DELAKTIGHET
Hur ser undervisningsverksamheten för barn och
unga ut i din församling? Har tjejer och killar
lika stor möjlighet att påverka innehållet? Är det
en viss typ av barn och ungdomar som deltar i
undervisningsverksamhet? Vet vi vilka ungdomar
som inte är där och varför de inte kommer?

ICKE-DISKRIMINERING
Är undervisningen tillgänglig för alla barn och
ungdomar? Är det något i hur verksamheten
bedrivs som riskerar att utesluta? Går det att
anpassa så att alla ungdomar känner sig
välkomna och kan delta i alla aktiviteter?

$OODEDUQXQJDRFKYX[QDLQEMXGVWLOO
XWYlUGHULQJDYYHUNVDPKHWHQVDUEHWH
'nGLVNXWHUDVRFNVnI|UElWWULQJDUWLOO
NRPPDQGHWHUPLQ

9LKDUYDOWORNDOHURFKDNWLYLWHWHUPHGWDQNH
SnDWWGHVNDOOYDUDWLOOJlQJOLJDI|USHUVRQHU
PHGROLNDKDQGLNDSSRFKOlVRFKVNULYVYnULJKHWHU
9LlUYlOI|UEHUHGGDDWWP|WDEDUQRFKXQJD
VRPPnUGnOLJWSnJUXQGDYSV\NLVNRKlOVD
PLVVEUXNRFKYnOGLKHPPHW'HWJ|UDWWPnQJD
EDUQRFKXQJDNlQQHUVLJEHNYlPDYLGYnUD
XQGHUYLVQLQJVWLPPDU

$OODEDUQXQJDRFKYX[QDKDUP|MOLJKHW
DWWWDDQVYDURFKOHGDDNWLYLWHWHUXQGHU
WHUPLQHQ
'HWWLOONRPPHUHQDYJLIWI|UORNDORFK
E|FNHUI|UYDUMHXQJGRP$YJLIWHQlU
NURQRULPnQDGHQ'HWULVNHUDUDWWXWHVOXWD
IDPLOMHUPHGNQDSSHNRQRPLRFKVRPKDU
ÁHUEDUQ

(IWHUVRPYnUI|UHQLQJEHVWnUDYPnQJDROLND
QDWLRQDOLWHWHUKDUYLEUDI|UEHUHGHOVHI|U
VDPWDORPUDVLVPRFKIUlPOLQJVÀHQWOLJKHW
9LlULQWHVnPHGYHWQDRPRFK|SSQDLQI|U
DWWIDPLOMHELOGQLQJDUNDQVHROLNDXW9LWDULQWH
VlUVNLOGKlQV\QWLOODWWHQIDPLOMNDQEHVWnDYHQ
I|UlOGHUI|UlOGUDUDYVDPPDN|QVDPWÁHUJHQH
UDWLRQVIDPLOMWH[GnEDUQRFKYX[QDEHUlWWDU
RPVLQIDPLOMYDGPDQJMRUWXQGHUVRPPDUHQ

'HÁHVWDNXUVHUEHVWlPVDYOlUDUQD
XWDQDWWGHO\VVQDUSnQnJUDEDUQHOOHUXQJD
'HWlURIWDEDUDVWXGLHYDQDXQJGRPDU
VRPNRPPHUWLOOWDOVSnOHNWLRQHUQD
'HVRPGHOWDURIWDVWlUXQJDNLOODU

9nUWXQGHUYLVQLQJVPDWHULDOlUHQGDVWSn
HWWVSUnNYLONHWULVNHUDUDWWXWHVOXWDEDUQRFK
XQJDPHGDQQDWVSUnNLI|UVDPOLQJHQ

TRANSPARENS
Är det tydligt vem ungdomar och barn vänder sig
till för att framföra synpunkter när det är något
som inte fungerar? Är det tydligt vem som har
ansvar att åtgärda eventuella brister?

ANSVARSUTKRÄVANDE
Finns lättillgänglig information om under visningsverksamhetens prioriteringar samt hur barn och
unga kan vara delaktiga för allmänheten?

'HWÀQQVHQI|UVODJVOnGDKRV
I|UVDPOLQJHQ

$OODlUDOOWLGYlONRPQD
DWWGHOJHVLQDV\QSXQNWHU

'HÁHVWDYHWYHPGHVNDOOWDODPHG
RPGHlUPLVVQ|MGD

9LKDULQJDUXWLQHUHOOHUV\VWHPVRP
W\GOLJWNRPPXQLFHUDUV\IWHRFKPnOPHG
XQGHUYLVQLQJVYHUNVDPKHWHQ

'HWÀQQVLQJHQKHPVLGDHOOHUEURVFK\U
GlUGHWW\GOLJWIUDPJnUYHPVRPlUDQVYDULJ
I|UXQGHUYLVQLQJVYHUNVDPKHWHQ

9LJ|ULQJDXWYlUGHULQJDUHIWHU
DYVOXWDGHNXUVHU

41

INTRESSENTANALYS
7URVVDPIXQGHQI|UVDPOLQJDUQDI|UHQLQJ
DUQDlUHQGHODYVDPKlOOHWRFKSnYHUNDV
RFKlUEHURHQGHDYPnQJDDQGUDDNW|UHU
I|UDWWNXQQDYHUND*HQRPDWWJ|UDGH
I|OMDQGHWYn|YQLQJDUQDRFKGLVNXWHUDNULQJ
ROLNDDNW|UHUVDJHUDQGHRFKLQÁ\WDQGHNDQ
PDQVHP|MOLJDI|UlQGULQJDULIUDPWLGHQ
'HWlUlYHQHWWVlWWDWWWDIUDPVWUDWHJLHU
I|UGHQI|UVDPOLQJHQI|UHQLQJHQI|UDWW
XWYHFNODUHODWLRQHUPHGROLNDDNW|UHUHOOHU
DJHUDJHQWHPRWDQGUD

TRE UTMANINGAR,
ANSPRÅK, LÖSNINGAR
Syfte
'HQQD|YQLQJlUHWWVlWWDWWVQDEEWWD
IUDPGHXWPDQLQJDUYLVWnULQI|UYLONDYL
EHK|YHUKMlOSPHGDWWO|VDVDPWYDGYL
VMlOYDNDQJ|UD

Syfte
'HQQD|YQLQJV\IWDUWLOODWWLGHQWLÀHUD
RUJDQLVDWLRQHURFKIDNWRUHULRPYlUOGHQ
VRPRUJDQLVDWLRQHQVWnULQnJRWVODJV
EHURHQGHI|UKnOODQGHWLOO

Hur?
'HODLQGHOWDJDUQDLJUXSSHURP
SHUVRQHU*HDOODJUXSSHUHWWVWRUW
EOlGGHUEORFNVEODGLQGHODWLWUHVSDOWHU
%HGHPDWWLGHQI|UVWDVSDOWHQOLVWDGH
WUHVW|UVWDXWPDQLQJDUQDUHODWHUDGHWLOO
GHPRNUDWLRFKPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUI|U
GLWWWURVVDPIXQGLUHODWLRQWLOOVDPKlOOHW
 ,GHQDQGUDVSDOWHQOLVWDVWUHDQVSUnN
GHKDUSnVDPKlOOHWUHJHULQJHQI|UDWW
KDQWHUDGHVVDXWPDQLQJDU,GHQVLVWD
VSDOWHQOLVWDVWUHI|UVODJSnKXUGHVMlOYD
LWURVVDPIXQGHWI|UVDPOLQJHQI|UHQLQJHQ
NDQDUEHWDI|UDWWO|VDGHQQDXWPDQLQJ
 *UXSSHUQDInUFDPLQXWHUWLOOGHWWD
DUEHWHRFKSUHVHQWHUDUVHGDQGHWGH
NRPPLWIUDPWLOOI|U|YULJDGHOWDJDUHVRP
InUVWlOODIUnJRURFKNRPPDPHGNRP
PHQWDUHU'HWlUEUDRPGLVNXVVLRQHQ
UHGDQKlUNRPPHULQSnYDGHWWNRQNUHW
QlVWDVWHJVNXOOHNXQQDYDUDI|UHQO|V
QLQJ

Hur?
'HOWDJDUQDInUHWWSDSSHUGlUGHULWDUXSS
GHQHJQDI|UVDPOLQJHQI|UHQLQJHQLPLWWHQ
7LOOVDPPDQVLGHQWLÀHUDVVHGDQRUJDQLVD
WLRQHUP\QGLJKHWHURFKIDNWRUHULRPYlUO
GHQVRPRUJDQLVDWLRQHQVWnULQnJRWVODJV
EHURHQGHI|UKnOODQGHWLOO'HWNDQYDUDLHWW
ORNDOWQDWLRQHOOWHOOHULQWHUQDWLRQHOOWSHU
VSHNWLY5LWDLQGHVVDSnSDSSUHWQlUDRP
GHSnYHUNDUP\FNHWRFKOlQJUHLIUnQRP
GHLQWHSnYHUNDULVDPPDJUDG'LVNXWHUD
VHGDQKXUUHODWLRQHQPHOODQI|UVDPOLQJHQ
I|UHQLQJHQRFKGHQDNW|UQLULWDWLQVHUXW
bUGHWHQQlUDUHODWLRQNDQGHWWDYLVDVPHG
DWWGUDHWWWMRFNWVWUHFNHPHOODQSXQNWHUQD
bUGHWOLWHVlPUHHWWVYDJDUH)LQQVLQJHQ
UHODWLRQDOOVGUDUQLLQJHWVWUHFN
(QXSSI|OMQLQJNDQYDUDDWWJ|UDHQQ\
YHUVLRQVRPYLVDUKXUQLVNXOOHYLOMDDWW
GHWVnJXW
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KRAFTFÄLTSANALYS
+lUULWDUGHOWDJDUQDXSSHQNDUWD|YHUGHNRQVWUXNWLYDUHVSHNWLYHEORFNHUDQGHNUDIWHUQDI|U
DWWSnVnVlWWKLWWDHQO|VQLQJSnSUREOHPHWRFKKXUPDQNDQDJHUDXWLIUnQGHWWDµNUDIWIlOWµ
Hur?
6NULYXSSGHQI|UlQGULQJQLYLOOXSSQnSnHWWEOlGGHUEORFNVHH[HPSOHWQHGDQ
,QYHQWHUDVHGDQ
 9LONDPHGNUDIWHUVHUQLVRPNDQKMlOSDWLOODWWXSSQnGHWWD" 'HWNDQYDUDDNW|UHUSULRUL
WHULQJDUnVLNWHU« 'HVVDVNULYVXSSSnvänsterVLGDPHGSLODUVRPSHNDUPRWO|VQLQJHQ
 9LONDPRWNUDIWHUVHUQLVRPKLQGUDUHUDWWXSSQnGHWWD"'HVVDVNULYVXSSSnhögerVLGD
SLODUVRPSHNDUPRWO|VQLQJHQ
3LODUQDNDQKDROLNDWMRFNOHNI|UDWWPDUNHUDKXUVWDUNQLEHG|PHUDWWPHGHOOHUPRWNUDIWHQlU
$YVOXWDPHGDWWVDPWDODRPYLONDLQVDWVHUVRPVNXOOHNXQQDI|UVWlUNDPHGNUDIWHUQDRFKYLOND
VRPVNXOOHPLQVNDPRWNUDIWHUQD

MEDKRAFTER

Tillstånd att
genomföra
en religiös
manifestation
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MOTKRAFTER

FÅR ALLA FÖLJA MED?
Syfte
'HQQD|YQLQJVNDSDUI|UVWnHOVHNULQJKXUVWUXNWXUHURFK
GLVNULPLQHULQJSnYHUNDUYnUDP|MOLJKHWHUDWWWDGHODYUlWWLJ
KHWHU*HQRPGLVNXVVLRQVIUnJRUQDNDQYLlYHQV\QOLJJ|UD
I|UXWIDWWDGHPHQLQJDUQRUPHURFKI|UGRPDUKRVRVVVMlOYD
RFKLGHQHJQDI|UVDPOLQJHQI|UHQLQJHQ
Hur?
)|UDWWJHQRPI|UD|YQLQJHQEHK|YVHWWVWRUWUXPHOOHU
|SSHQSODWV.OLSSXWUROONRUWHQRFKJHHWWWLOOYDUMHGHO
WDJDUH%HGHOWDJDUQDWlQNDVLJDWWGHlUSHUVRQHQSnUROO
NRUWHWRFKDWWGHOHYHUMXVWQXL6YHULJH8QGHUVWU\NDWW
GHVNDKnOODUROOHQKHPOLJI|UGHDQGUDGHOWDJDUQDRFKLQWH
SUDWDXQGHU|YQLQJHQ%HGHPI\OODLDOODDQGUDGHWDOMHURP
UROOHQPHGKMlOSDYVLQIDQWDVLXWLIUnQYDGVRPNlQQVPHVW
WUROLJW
 %HGlUHIWHUGHOWDJDUQDVWlOODVLJEUHGYLGYDUDQGUDOlQJV
PHGUXPPHWVHQDYlJJ/nWGHPYHWDDWWGXNRPPHUDWW
VWlOODHQUDGIUnJRU2PGHNlQQHUDWWGHNDQVYDUDMDSn
IUnJDQVNDGHWDHWWVWHJIUDPnW2PGHLQWHNDQVYDUDMD
VWnUGHVWLOOD(WWDOWHUQDWLYWVlWWDWWJ|UD|YQLQJHQlUDWW
E|UMDSnHQUDGLPLWWHQDYUXPPHW2PPDQNDQVYDUD
MDSnHQIUnJDWDUPDQHWWVWHJIUDPPHQRPPDQLQWHNDQ
VYDUDMDWDUPDQHWWNOLYEDNnW
 /lVXSSIUnJRUQDHQLWDJHW9LGVOXWHWDY|YQLQJHQNRP
PHUYLVVDSHUVRQHUDWWEHÀQQDVLJOnQJWIUDPRFKDQGUD
OnQJWEDN%HGHOWDJDUQDVWnNYDUGlUGHKDPQDWRFKDYVO|MD
VLQDLGHQWLWHWHUHQLWDJHWgYQLQJHQWDUFDPLQXWHU
5HÁHNWLRQVIUnJRU
)UnJDI|UVWGHVRPlUOlQJVWIUDPKXUGHWNlQGHVGHW
DWWJnIUDPnW"7lQNWHGHSnDWWGHWIDQQVSHUVRQHUVRP
LQWHU|UGHVLJOLNDVQDEEWVRPGHVMlOYD"+XUNlQGHVGHW"
8SSWlFNWHGHDWWGHWIDQQVSHUVRQHUDOOUDOlQJVWEDNHOOHU
EDUDGHVRPYDUDOOGHOHVEDNRP")UnJDVHGDQGHPOlQJVW
EDNKXUGHWNlQGHVDWWVWnNYDUJnEDNnW"8SSOHYGHGHDWW
GHUDVJUXQGOlJJDQGHUlWWLJKHWHUNUlQNWHV"
 %HUlWWDKlUDWWGHSnVWnHQGHQVRPOlVWHVXSSYDUROLND
PlQVNOLJDUlWWLJKHWHU6SHJODUGHWWDKXUGHWVHUXWL6YHULJH"
6SHJODUGHWKXUGHWVHUXWLI|UVDPOLQJDUQDI|UHQLQJDUQD"
 ,GHIDOOGlUSHUVRQHQVLGHQWLWHWYDUP\FNHWNRUWEH
VNULYHQUHÁHNWHUD|YHUYLONHWN|QVH[XHOOOlJJQLQJIXQN
WLRQVQHGVlWWQLQJHWFNDUDNWlUHQÀFN)XQGHUDXWLIUnQGHWWD
KXUVWRUUROOYnUDHJQDI|UGRPDUVSHODUI|URPYLU|UGH
RVVIUDPnWHOOHULQWHL|YQLQJHQ$YVOXWDPHGDWWIUnJDRP
|YQLQJHQJHWWQnJUDQ\DSHUVSHNWLYHOOHUUHÁHNWLRQHU
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FRÅGOR:
'XKDUHWWERHQGHPHGEUDVWDQGDUG
GlUGXNlQQHUGLJWU\JJ
'XNDQN|SDQ\DNOlGHUUHJHOEXQGHW
'XKDUWLOOUlFNOLJWPHGPDWDWWlWD
'XKDUHQO|QGXNDQOHYDSn
'HWlUOlWWI|UGLJDWWWDGLJWLOO
SODWVHUGXEHK|YHUYDUDSn
'XKDUWLOOJnQJWLOOEUDKlOVRYnUG
QlUGXlUVMXN
'LQDEDUQ HOOHUGXVMlOYRPGXlU
EDUQ JnULVNRODQUHJHOEXQGHWRFK
InUHQEUDXWELOGQLQJ
'XNDQJLIWDGLJPHGGHQSHUVRQ
GXVMlOYYlOMHU
'XKDUP|MOLJKHWWLOOXWYHFNOLQJ
LGLQNDUULlU
'XYLOORFKNDQU|VWDLNRPPXQDO
RFKULNVGDJVYDO
)RONUHVSHNWHUDUGHWGXVlJHU
RFKGLQDnVLNWHU
'XNlQQHUGLJVlOODQGLVNULPLQHUDG
'XXSSOHYHUDWWGLWWVSUnNUHOLJLRQ
RFKOHYQDGVVlWWlUUHVSHNWHUDWLGHW
VYHQVNDVDPKlOOHW
'LQDK|JWLGHUKDUHQOHGLJGDJ
LDOPDQDFNDQ
'XlULQWHUlGGI|USROLVHQ
'XlULQWHUlGGI|UDWWEOLWUDNDVVHUDG
HOOHUDWWDFNHUDGSnJDWDQ
'XVHUPlQQLVNRUGXNDQLGHQWLÀHUD
GLJPHGIUDPVWlOODVSnHWWSRVLWLYW
VlWWLPHGLD
'XKDUDOGULJKDIWQnJUDVSUnNOLJD
EHJUlQVQLQJDUQlUGXV|NHUYDURU
HOOHUWMlQVWHU
2PGXKDUSUREOHPYHWGXYDUWGX
NDQYlQGDGLJI|UDWWInUnGRFKKMlOS
RFKNDQOlWWWDGHQNRQWDNWHQ
'XNlQQHUGLJ
YlONRPPHQ
RFKLQNOXGHUDG
L6YHULJH
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ROLLKORT TILL
ÖVNINGEN ”FÅR
ALLA FÖLJA MED?”
.RSLHUDRFKNOLSSXW
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Papperslös invandrare
från Syrien

Medelålders
prostituerad boende
i Stockholm

Tonåring med djupt
troende kristen familj
i en mindre stad

Romsk
säsongsarbetare

Dotter till Pakistans
ambassadör i Sverige

0XVOLPVNÁLFNDVRP
bor med sina djupt
troende föräldrar

75-åring utan
någon familj

25-årig
hemlös person

Ensamstående förälder
med två små barn

30 årig
HIV-positiv kvinna

Medelålders man
som avtjänat
ett fängelsestraff

Framgångsrik
företagsledare i Sverige
född i Irak

Tonåring i en liten
stad i norra Sverige

Moderat
riksdagspolitiker

VD för ett
framgångsrikt
mediaföretag

Asylsökande med en
funktionsnedsättning

Rullstolsburen
kvinna

Förtidspensionerad
fritidspedagog

Homosexuell 20-åring
som just påbörjat
utbildning till polis

Synskadad
juriststudent

Civilingenjörstudent
på Kungliga tekniska
högskolan

Religiös
ledare
45
i en ortodox församling
i en mellanstor stad

Den första i din
familj som avslutat en
universitetsutbildning

ENKEL HANDLINGSPLAN
([HPSHOSnKXUHQHQNHOKDQGOLQJVSODQNDQVHXW

Vad vill vi uppnå?

Vilka aktiviteter
ska genomföras

Ansvarig person

Deadline

«
«

«

DISKUSSIONSFRÅGOR
 9DGVNDXSSQnV"
 9DUI|UlUGHWYLNWLJW"
 +XUVNDGHWXSSQnV"
 9LONDUHVXUVHUEHK|YVÀQQV"
 9LONDNDQYLVDPYHUNDPHGWDKMlOSDY"
)LQQVGHWDQGUDVRPYLOOVDPPDVDN"
 9DUOLJJHUDQVYDUHW"+XUI|UGHODVDUEHWHW"
 1lUVNDPnOHWYDUDXSSQnWW"
 +XUVNHUXSSI|OMQLQJHQ"
 9DGlUHWWEUDUHVXOWDW"
+XUYHWYLDWWPnOHWKDUXSSQnWWV"
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GÖR EN MÅLBILD –
TIDNINGEN OM 10 ÅR
)|UDWWXQGHUOlWWDDWWI|UVDPOLQJHQ
I|UHQLQJHQDUEHWDULVDPPDULNWQLQJ
lUGHWYLNWLJWDWWDOODKDUVDPPDPnOELOG
2PUHVXOWDWHWDYGHQQD|YQLQJYLVDUSn
DWWPHGOHPPDUQDVPnOELOGVNLOMHUVLJYlOGLJW
P\FNHWNDQGHWYDUDYLNWLJWDWWGLVNXWHUD
RFKWDIUDPHQJHPHQVDPPnOELOGGHWWD
NDQEOLHQSURFHVVVRPWDUWLG
Syfte
$WWSnHWWUROLJWRFKNUHDWLYWVlWWYLVLR
QHUQDNULQJGHWPDQYLOOXSSQnRFKVNDSD
HQPnOELOGRFKNlQVODDYDWWGHWYHUNOLJHQ
NDQKlQGD
Hur?
*HGHOWDJDUQDLXSSJLIWDWWVNDSDHQ
WLGQLQJVRPNRPPHUXWRPnU2P
nUKDUGHWQLLGHQWLÀHUDWVRPPnOL
WLGLJDUH|YQLQJDUO\FNDWVRFKHUWWURVVDP
IXQGI|UVDPOLQJI|UHQLQJVSHODUHQVWRUUROO
LQRPGHWWDRPUnGH6NULYDUWLNODUDQQRQVHU
ULWDHOOHUKLWWDELOGHU/nWIDQWDVLQÁ|GD
 'HOWDJDUQDInUVMlOYDYlOMDYHPVRPJ|U
YDGRFKKXUQLVNDMREEDPHQDOODVND
SURGXFHUDPLQVWHQDUWLNHO JlUQDÁHU 
,DUWLNHOQVNDQLEHVNULYDHQDNWXHOOKlQGHO
VH WLRnUIUDPnWLWLGHQ RFKKLVWRULHQVRP
OHGGHIUDPWLOOGHQQDKlQGHOVH$UWLNHOQVND
KDDQNQ\WQLQJWLOOGHWQLYLOOXSSQn,QJHWlU
I|UJDOHWI|UDWWYDUDPHGLGHQQDDUWLNHO
RFKWLGQLQJgYQLQJHQVNDYDUDUROLJ
 1lUGHOWDJDUQDVNULYLWNODUWVLQDDUWLNODU
NOLSSLKRSGHPWLOOHQWLGQLQJVRPDOODInU
OlVD-XPHUOLNWHQWLGQLQJQLJ|UGHWGHVWR
YHUNOLJDUHEOLUGHW
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RELIGIONSQUIZ –
VAD VET DU OM
RELIGION I SVERIGE?
+XUPnQJDPHGOHPPDUKDGH6YHQVNDN\UNDQ
 +
n
"
 )UnQ²YDUNRQYHQWLNHOSODNDWHWODJL
6YHULJH9DGLQQHEDUGHW"

+XUPnQJDVYHQVNDUGHOWRJLHQJXGVWMlQVWHWW
YHFNRVOXWnU"
)UDPWLOOnUYDUNDWROVNDN\UNDQL6YHULJH
WYXQJQDDWWUDSSRUWHUDLQHQVDNWLOOVYHQVND
VWDWHQ²YDGn"
9DGLQQHEDUnUVUHOLJLRQVIULKHWVODJ"

 +XUPnQJDSURFHQWDYVYHQVNDUQDVlJHUMDWLOO
SnVWnHQGHWµGHWÀQQVHQ*XGµ"

9LONDUHVWULNWLRQHUDQJDYGHQVYHQVNDODJHQ
IUnQWDOHWIUDPWLOOWDOHWJlOODQGH
UHOLJLRQVWLOOK|ULJKHW"

 9DGlUHWWWURVVDPIXQGHQOLJWLagen om trossamfund"

1lUJUXQGDGHVGHQI|UVWDMXGLVNDI|UVDPOLQJHQ
L6YHULJH"

 *lOOHUUHOLJLRQVIULKHWHQDOODPHGERUJDUHL6YH
ULJH"

9LONHWnUÀFNMXGDUQDIXOOVWlQGLJDPHGERUJHUOLJD
UlWWLJKHWHUL6YHULJH"

 9LONHWnUKXQGUDGHHWDEOHUDGHVRIÀFLHOOWGHQ
I|UVWDRUWRGR[DN\UNDQL6YHULJH"

9HPEUXNDUNDOODVI|Uµ6YHULJHVDSRVWHOµ"

 1lUÀFNMXGDURIÀFLHOOWWLOOnWHOVHDWWERVlWWDVLJ
L6YHULJH²VRPMXGDU"
 +XUPnQJDPXVOLPHUIDQQVGHWL6YHULJHnU
"

+XUPnQJDVYHQVNDUWLOOK|UHWWIULN\UNOLJW
VDPIXQG"
9LONHWnUÀFNNYLQQRULQQHKDSUlVWWMlQVWL
6YHQVNDN\UNDQ"

 1lUEUXNDUPDQVlJDDWW6YHULJHEOHYNULVWHW"

1lUVNHGGHGHWI|UVWDEDSWLVWLVNDGRSHWL
6YHULJH"

9LONHQNULVWHQGRPVIRUPKDUGRPLQHUDWL6YHULJH
OlQJVW²NDWROLFLVPHQHOOHUSURWHVWDQWLVPHQ"

9DGNDOODVGHQUHOLJLRQVRPGRPLQHUDGHL
6YHULJHLQQDQNULVWHQGRPHQ"

9LONHQlUGHQVW|UVWDRULHQWDOLVNDN\UNDQL
6YHULJH"

+XUPnQJDJUXQGRFKJ\PQDVLHVNRORUPHG
NRQIHVVLRQHOOLQULNWQLQJ GHWYLWLOOYDUGDJVEUXNDU
NDOODUHOLJL|VDIULVNRORU IDQQVL6YHULJH"

9LONHQlUGHQVW|UVWDRUWRGR[D E\VDQWLQVND 
N\UNDQL6YHULJH"

0nVWHGHQVYHQVNDUHJHULQJVFKHIHQGYVVWDWV
PLQLVWHUQWLOOK|UD6YHQVNDN\UNDQ"

9LONHQYDUGHQI|UVWDPXVOLPVNDI|UHQLQJHQL
6YHULJH"

)UHGDJHQGHQHDSULOKlQGHQnJRW
U|UDQGHUHOLJLRQI|UI|UVWDJnQJHQL6YHULJH
²YDGGn"

9DGLQQHElUGHQµLQUHUHOLJLRQVIULKHWHQµ"
9DGLQQHElUGHQµ\WWUHUHOLJLRQVIULKHWHQµ"
(QOLJWVYHQVNODJVNDOOVW|GHWWLOOWURVVDPIXQGHQ
ELGUDWLOODWWVNDSDI|UXWVlWWQLQJDUI|UWURVDPIXQ
GHQDWWEHGULYDHQDNWLYRFKOnQJVLNWLJWLQULNWDG
UHOLJL|VYHUNVDPKHWLIRUPDYI\UDVDNHU²YLONDGn"
+XUPnQJDSURFHQWDYVYHQVNDUQDVlJHU
MDWLOOSnVWnHQGHWµGHWÀQQVQnJRQVRUWVDQGH
HOOHUOLYVNUDIWµ
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cUVW|GGHVYHQVNDVWDWHQLGURWWVU|UHOVHQ
PHGPLOMRQHU PLOMDUGHU +XUVWRUWlU
GHWVWDWOLJDVW|GHWWLOOWURVVDPIXQGVDPPDnU"
+XUPnQJDSURFHQWDYVYHQVNDUQDO\VVQDUHOOHU
WLWWDUSnUDGLRHOOHUWYJXGVWMlQVWXQGHUHWW
YHFNRVOXW"
+XUPnQJDWLPPDUJXGVWMlQVWVlQGHU697
XQGHUHWWnU  "
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SVAR TILL RELIGIONSQUIZ
1. Svenska kyrkan hade ca 6,5 miljoner medlemmar
2012.
2. Konventikelplakatet innebar ett förbud mot olovliga
sammankomster vilket i praktiken innebar alla
religiösa möten utanför Svenska kyrkans kontroll.
3. 23 % enligt Europakommissionens undersökning 2005.
4. Enligt Lagen om trossamfund är ett trossamfund
”en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken
det ingår att anordna gudstjänst.”
5. Nej. Statschefen (d.v.s. kungen) och den kungliga
familjen måste tillhöra den evangelisk-lutherska
kyrkan.
6. Kristi Förklarings rysk-ortodoxa kyrka är den äldsta
av de ryska kyrkorna utanför Ryssland och församlingen är Sveriges första icke-lutherska församling
efter reformationen. Den grundades i början på
1600-talet.
7. År 1782.
8. 15 personer i Sverige uppgav 1930 att de var
muslimer. Det var sista gången det skedde en religionsräkning i Sverige. Idag brukar man uppskatta
antalet muslimer i Sverige till 400 000 personer.
9. Den förste svenske kungen som bekände sig till
den kristna tron var Olof Skötkonung. Enligt traditionen döptes han i Husaby källa år 1008.
10. Det är ett jämnt lopp men katolicismen vinner
(1000 – 1593). Protestantismen har dominerat
från 1593 och framåt.
11. Den syrisk-ortodoxa kyrkan som idag har ett 40-tal
kyrkor i Sverige med ca 50 000 registrerade medlemmar.
12. Den serbisk-ortodoxa kyrkan som idag har ett
10-tal kyrkor i Sverige med ca 30 000 registrerade
medlemmar.
13. Den första muslimska församlingen i Sverige
bildades i Stockholm av tatariska muslimer av
ÀQVNU\VNKlUNRPVW'HVWDUWDGHI|UVDPOLQJHQ
Islam Församlingen i Sverige år 1949
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14. Frihet att välja, byta och lämna sin religion eller
övertygelse. Denna rätt får aldrig begränsas.
15. Frihet att utöva en religion eller övertygelse.
Alla har frihet att ensam eller i gemenskap med
andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion
eller trosuppfattning. Får under vissa omständigheter begränsas.
16. Gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.
17. 53 % enligt Europakomissionens undersökning
2005.
18. 1 miljon (12 procent) av svenskarna deltog i en
gudstjänst under ett veckoslut år 2000.
19. Vilka svenska medborgare som befann sig i kloster.
20. 1951 års religionsfrihetslag gav svenska medborgare rätten att fritt gå ur Svenska kyrkan, och
rätten att helt avstå från att tillhöra ett samfund.
21. Att alla svenska undersåtar skulle bekänna sig till
den luthersk-kristna tron.
22. 1776 grundades Judiska Församlingen i Stockholm
av Aaron Isaac.
23. År 1870.
24. Ansgar (f. 801 – d. 865).
25. 250 000 svenskar tillhör ett frikyrkligt samfund.
26. 1958. Året efter vigdes tre kvinnor till präster
27. Den 21 september 1848, i Vallersvik i norra
Halland då en liten grupp på åtta personer
genomförde ett baptistiskt dop i Sverige.
28. Asatron.
29. Enligt Skolverkets statistik för läsåret 2011/2012
fanns det totalt 69 fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning.
30. Nej.
31. Det första muslimska böneutropet skedde i Fittja.
32. 60 miljoner.
33. 7,3 procent.
34. 86 timmar. I snitt cirka 1, 5 timme i veckan.
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DE VIKTIGASTE INTERNATIONELLA KONVENTIONERNA
OCH DEKLARATIONERNA
RÖRANDE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
 )1VDOOPlQQDI|UNODULQJRP
GHPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUQD
 (XURSHLVNDNRQYHQWLRQHQDQJnHQGH
VN\GGDYGHPlQVNOLJDUlWWLJKHWHUQD
RFKGHJUXQGOlJJDQGHIULKHWHUQD
*lOODQGHODJL6YHULJH
 ,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQRP
Á\NWLQJDUVUlWWVOLJDVWlOOQLQJ
 ,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQRP
DYVNDIIDQGHDYDOODIRUPHUDYUDV
GLVNULPLQHULQJ
 ,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQRP
GHPHGERUJHUOLJDRFKSROLWLVND
UlWWLJKHWHUQD
 ,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQRP
GHHNRQRPLVNDVRFLDODRFKNXOWXUHOOD
UlWWLJKHWHU
 ,QWHUDPHULNDQVNDNRPPLVVLRQHQI|U
PlQVNOLJDUlWWLJKHWHU2$6
 ,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQRP
DYVNDIIDQGHDYDOOGLVNULPLQHULQJ
PRWNYLQQRU
 ,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQPRW
WRUW\URFKDQQDQJU\PRPlQVNOLJ
RFKI|UQHGUDQGHEHKDQGOLQJHOOHU
EHVWUDIIQLQJ
 $IULNDQVNDNRPPLVVLRQHQI|UPlQ
QLVNDQVRFKIRONHQVUlWWLJKHWHU2$8
 ,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQRP
EDUQHWVUlWWLJKHWHU
 ,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQI|U
VN\GGDYPLJUDQWDUEHWDUHRFK
GHUDVIDPLOMHU
 ,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQRP
UlWWLJKHWHUI|USHUVRQHUPHG
IXQNWLRQVKLQGHU
 ,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQWLOO
VN\GGPRWRIULYLOOLJDI|UVYLQQDQGHQ
 $VVRFLDWLRQRI6RXWKHDVW$VLDQ
1DWLRQV$6($1

FÖRKORTNINGAR
&('$:NRQYHQWLRQHQRPDYVNDIIDQGH
DYDOOVODJVGLVNULPLQHULQJPRWNYLQQRU
&5'NRQYHQWLRQHQPRWDOODIRUPHUDY
UDVGLVNULPLQHULQJ
&5&NRQYHQWLRQHQRPEDUQHWVUlWWLJKHWHU
&$7NRQYHQWLRQHQPRWWRUW\URFK
DQQDQJU\PRPlQVNOLJHOOHUI|UQHGUDQGH
EHKDQGOLQJHOOHUEHVWUDIIQLQJ
&53'NRQYHQWLRQHQRPUlWWLJKHWHUI|U
SHUVRQHUPHGIXQNWLRQVQHGVlWWQLQJDUVDPW
VlUVNLOGDUlWWLJKHWHU
,&&35,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQRP
PHGERUJHUOLJDRFKSROLWLVNDUlWWLJKHWHU
,&(65,QWHUQDWLRQHOODNRQYHQWLRQHQRP
HNRQRPLVNDVRFLDODRFKNXOWXUHOODUlWWLJ
KHWHU
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AP PEN DIX

Demokratiakademin
Information och metodbank om demokrati på flera olika
språk: www.democracy.se

LITTERATUR
Gerdes, H., Hjalmarsson, E., Öjermo, C. 2012. Rättighetsbaserat arbete i kyrkorna. Introduktion och metoder.
Varberg: Författarna och Argument Förlag.

Dina rättigheter
Informationssida som informerar framför allt unga om rättigheter och vad man kan göra om de kränks:
www.dinarattigheter.se

Gunner, G., Namli, E., med flera. 2005. Allas lika värde
och lika rätt: Perspektiv på mänskliga rättigheter. Lund:
Studentlitteratur.

Diskrimineringsombudsmannen, DO
Myndighet som arbetar mot diskriminering som har samband
med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder: www.do.se

Hansén, J., Karlssson, S., Massarsch, A., Robertsson,
L., Strand, U. 2010 Människorätt. Grundbok om mänskliga rättigheter. Stockholm: Premiss Förlag.
Hedlund Thuling, K, 2008. Lika i värde och rättigheter:
om mänskliga rättigheter, Nordstedts Juridik.

Fonden för mänskliga rättigheter
Information, material och utbildningar om mänskliga rättigheter samt länkar till konventioner och organisationer etc:
www.humanrights.se

Inglehart, R., m fl., 2004. Human Values and Beliefs,
a cross- cultural sourcebook based on the 1999-2002 values
surveys. Coyacan.

Forum för levande historia
Myndighet med uppdrag att främja arbete med demokrati,
tolerans och mänskliga rättigheter. Här finns metodmaterial
bland annat för ungdomar för nedladdning:
www.levandehistoria.se

SST, Samfunden och bidragen. 2006
Special EUROBAROMETER 225 “Social values, Science
& Technology” (2005) ec.europa.eu

Global Restrictions on Religion
Amerikansk center med forskning och analyser med fokus på
religion och samhälle: www.pewforum.org

Svenska missionsrådet, 2012, Vad religionsfrihet innebär
och när den får begränsas. En lathund om religionsfrihet.
Finns även för nedladdning på www.missioncouncil.se

Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter
Information och nyheter om mänskliga rättigheter i Sverige
och länkar till konventioner och rapporter:
www.manskligarattigheter.gov.se

Riksdagens informationsenhet, Därför demokrati (2010)
och Riksdagen – en kort vägledning. (2012)

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
En arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner i Sverige. Information om hur kommuner
och landsting styrs och vilket ansvar de har. www.skl.se

WEBBPLATSER
STUDIEFÖRBUND som arbetar med olika
trossamfund. På hemsidorna finns bland annat
metodmaterial för nedladdning:
Bilda: www.bilda.nu
Ibn Rushd: www.ibnrushd.se
Sensus: www.sensus.se
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet:
www.nbv.se

Sveriges Riksdag
Riksdagen erbjuder studiematerial om demokrati för olika
kunskapsnivåer. Materialet kan beställas i klassuppsättningar
och är kostnadsfritt.
www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/studiematerial/
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor
och om det civila samhällets förutsättningar.
På hemsidan finns information om hur man kan söka bidrag,
olika publikationer och kurser: https://www.mucf.se/

ÖVRIGA
Agera
Information och material med fokus att
förebygga och motverka diskriminering:
www.ageraprojektet.se
Commission of the Bishops’ Conferences
of the European Community
Katolskt forum med fokus på EU:
www.comece.org

Valmyndigheten
Har till uppgift att genomföra val och landsomfattande folkomröstningar. Här kan du läsa mer om när, var och hur man
röstar. www.val.se
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FN:S ALLMÄNNA FÖRKLARING OM
DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
Artikel 1.
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör
handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 9.
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.
Artikel 10.
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis
och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk
domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter
och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot
honom eller henne.

Artikel 2.
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller
socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder
i det land eller det område som en person tillhör, vare sig
detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon
annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 11.
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans
eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig
rättegång, där personen åtnjuter alla
rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes
försvar.
2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller
internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det
får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tilllämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Artikel 3.
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Artikel 4.
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 12.
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om
privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och
en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och
angrepp.

Artikel 5.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning.
Artikel 6.
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i
lagens mening.

Artikel 13.
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget,
och att återvända till sitt land.

Artikel 7.
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma
skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla
är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot
varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 14.
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta
asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som
genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta Nationernas ändamål och
grundsatser.

Artikel 8.
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
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AP PEN DIX

Artikel 15.
1. Var och en har rätt till en nationalitet.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.

Artikel 21.
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.
2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst
i sitt land.
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall
uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och
hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

Artikel 16.
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon
inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor
skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.
2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas
fria och fulla samtycke.
3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten
i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Artikel 22.
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till
social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom
nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Artikel 17.
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och
tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Artikel 23.
1.Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning,
rättvisa och tillfredsställande
arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön
för lika arbete.
3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och
hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och
som vid behov kan kompletteras med andra medel för
socialt skydd.
4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

Artikel 18.
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap
med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion
eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.
Artikel 19.
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa
åsikter samt söka, ta emot och sprida information och
idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av
gränser.

Artikel 24.
Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald
ledighet.

Artikel 20.
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten
och sammanslutningar.
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.
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FN:S ALLMÄNNA FÖRKLARING OM
DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, FORTS
Artikel 25.
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig
för den egna och familjens hälsa och
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård
och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i
händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes
kontroll.
2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp.
Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de
är födda inom eller utom äktenskapet.

Artikel 28.
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.
Artikel 29.
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria
och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.
2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en
person endast underkastas sådana inskränkningar som
har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig
hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter
samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt
som är oförenligt med Förenta Nationernas ändamål och
grundsatser.

Artikel 26.
1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen
skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och
grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen
skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras
förmåga.
2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap
mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper
samt främja Förenta Nationernas verksamhet för fredens
bevarande.
3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i
första hand deras föräldrar.

Artikel 30.
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person
att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling
som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Artikel 27.
1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella
liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens
framsteg och dess förmåner.
2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och
konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.
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DEMOKRATIN
BEHÖVER OSS ÄR ETT
IDÉ- OCH METODMATERIAL
RIKTAT TILL TROSSAMFUND I
SVERIGE. TANKEN MED DENNA
SKRIFT ÄR ATT DEN SKA KUNNA
ANVÄNDAS FÖR DISKUSSIONER
OCH ÖVNINGAR RÖRANDE FRÅGOR
OM DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIG HETER. MATERIALET ÄR
FRAMTAGET AV FONDEN FÖR
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER PÅ
UPPDRAG AV SST I DIALOG
MED TROSSAMFUND OCH
STUDIEFÖRBUND.

