
Vad vet du omVad vet du om  mänskliga rättigheter?   
Alla pratar om mänskliga rättigheter. Känner du till de här artiklarna? 

Ja Lite Nej

ARTIKEL 1. DU OCH ALLA ANDRA ÄR FRIA och 
födda med lika värde och rättigheter. Vi 
lever tillsammans på planeten och ska bry 
oss om varandra. 

ARTIKEL 2. RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA 
oberoende av ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politik eller ursprung. 

ARTIKEL 3. FRIHET OCH TRYGGHET till alla. Vi 
har rätt till ett liv i frihet och trygghet. 

ARTIKEL 4. INGEN SKA BLI SLAV och all form 
av slavhandel är förbjuden. 

ARTIKEL 5. INGEN SKA TORTERAS eller 
utsättas för grym eller förnedrande 
behandling eller bestraffning.  

ARTIKEL 6. DU ÄR EN PERSON och har 
rätt att alltid ses som en person i lagens 
mening. Gäller i hela världen. 

Du hittar fler artiklar på sidan 105! 



Ja Lite Nej

ARTIKEL 7. ALLA ÄR LIKA INFÖR LAGEN 
och ska få samma skydd. Det gäller även 
skydd mot diskriminering. 

ARTIKEL 8. DU SKA FÅ HJÄLP FRÅN DITT 
LAND om något eller någon kränker dina 
rättigheter i ett annat land.  

ARTIKEL 9. DU KAN INTE BLI FÄNGSLAD 
hur som helst. Ingen får anhållas, hållas 
fängslad eller utvisas utan lagliga skäl. 

ARTIKEL 10. DU SKA BLI RÄTTVIST 
BEHANDLAD om du blir anklagad för brott. 
Du har rätt att få saken prövad i en 
oberoende domstol. 

ARTIKEL 11. DU ÄR OSKYLDIG TILLS ANNAT 
HAR BEVISATS vid en offentlig rättegång, där 
du får en försvarare och behandlas rättvist.  

ARTIKEL 12. DU HAR RÄTT TILL ETT PRIVATLIV, 
och om någon skulle angripa dig, ditt hem, 
din heder eller ditt anseende ska du få 
hjälp och skydd. 

Vad vet du omVad vet du om  mänskliga rättigheter?   
Alla pratar om mänskliga rättigheter. Känner du till de här artiklarna? 

Du hittar fler artiklar på sidan 174! 



Ja Lite Nej

ARTIKEL 13. DU FÅR FLYTTA fritt inom ett 
lands gränser, välja var du vill bo och även 
lämna ditt land och återvända dit.

ARTIKEL 14. DU FÅR SÖKA ASYL för att 
komma undan förföljelse. Men det gäller 
inte om du har begått brott mot den här 
deklarationen. 

ARTIKEL 15. DU HAR RÄTT TILL EN 
NATIONALITET, och ingen får ta ifrån dig den 
hur som helst. Du har även rätt att ändra 
din nationalitet.

ARTIKEL 16. DU BESTÄMMER HUR DU VILL 
LEVA, och du får gifta sig och bilda familj 
oavsett ras, nationalitet eller religion. Allt 
ska bygga på samtycke.

ARTIKEL 17. INGEN FÅR TA DET DU ÄGER utan 
att du har godkänt det. Du har rätt att äga 
egendom själv eller tillsammans med andra. 

ARTIKEL 18. TRO OCH TÄNK PÅ VAD DU 
VILL och byta religion om du vill. Du får 
även undervisa om din tro och gå på 
gudstjänster.

Vad vet du omVad vet du om  mänskliga rättigheter?   
Alla pratar om mänskliga rättigheter. Känner du till de här artiklarna? 

Du hittar fler artiklar på sidan 190! 



Ja Lite Nej

ARTIKEL 19. DU HAR ÅSIKTSFRIHET OCH 
YTTRANDEFRIHET, och du har rätt att söka, 
ta emot och sprida information på olika 
sätt, oavsett var du bor.

ARTIKEL 20. DU FÅR DELTA I FREDLIGA MÖTEN
och i fredliga organisationer. Men ingen kan 
tvinga dig om du inte vill.

ARTIKEL 21. DU FÅR VARA MED OCH STYRA 
LANDET i allmänna och verkliga val, och 
du ska kunna rösta hemligt. Det ska vara 
allmän och lika rösträtt, och val ska hållas 
med jämna mellanrum. 

ARTIKEL 22. DU SKA FÅ SOCIAL TRYGGHET 
som hjälper dig att må bra och utvecklas 
som människa.

ARTIKEL 23. DU FÅR VÄLJA ARBETE, och det 
ska vara lika lön för lika arbete. Ingen 
får diskrimineras, och alla får starta en 
fackförening eller vara med i en.

ARTIKEL 24. DU SKA FÅ VILA OCH FRITID, och 
det ska finnas regelbunden betald ledighet. 

Vad vet du omVad vet du om  mänskliga rättigheter?   
Alla pratar om mänskliga rättigheter. Känner du till de här artiklarna? 

Du hittar fler artiklar på sidan 262! 



Ja Lite Nej

ARTIKEL 25. DU SKA KUNNA LEVA BRA och köpa 
mat, kläder, bostad och hälsovård. Du ska kunna 
känna dig trygg om du förlorar jobbet, blir sjuk, 
äldre eller på annat sätt inte kan arbeta.

ARTIKEL 26. DU SKA FÅ UTBILDNING som är 
kostnadsfri och som stärker respekten för 
mänskliga rättigheter. Den ska öka vänskap 
mellan alla länder, etniska och religiösa 
grupper och främja fred på jorden.  

ARTIKEL 27. DU FÅR DELTA I KULTURLIVET och ta 
del av vetenskapens framsteg. 

ARTIKEL 28. DU SKA INGÅ I ETT BRA SYSTEM 
som är internationellt och ser till att 
rättigheterna och friheterna förverkligas. 

ARTIKEL 29. DU HAR OCKSÅ SKYLDIGHETER, 
och dina rättigheter kan begränsas om du 
skapar otrygghet hos andra och förstör det 
demokratiska samhällets ordning, välfärd och 
moral. 

ARTIKEL 30. TOLKA DEKLARATIONEN PÅ RÄTT 
SÄTT då inget i de 29 paragraferna får tolkas 
som att det går att rucka på rättigheterna eller 
friheterna. 

Vad vet du omVad vet du om  mänskliga rättigheter?   
Alla pratar om mänskliga rättigheter. Känner du till de här 
artiklarna? 

Det var alla 30 artiklarna. Har du lärt dig mer om de mänskliga rättigheterna? 


