
Mänskliga rättigheter – hur?

De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller 
över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.

Mänskliga rättigheter förkortas MR på svenska och HR (Human Rights) på engelska. 

Vad står SRHR för? Ge exempel på rättigheter som lyfts inom SRHR.

Under vilket eller vilka globala mål skulle du placera SRHR? 

Staten ska se till att mänskliga rättigheter efterlevs. Hur görs det? 

Hur och varför tillkom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna?

Innehållet i Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna ligger också till 
grund för juridiskt bindande konventioner. Vad innebär det? För vem / vilka är konven-
tionerna bindande? Hur följer FN upp att medlemsländerna lever upp till konventionerna 
som staterna antagit? 

Vad gör Europarådet? Vilka är medlemmar där och vilken ställning har Europakonven-
tionen till svensk lag? 

Förkortningen NGO står för ”non governmental organization”. Varför behövs det 
icke-statliga organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna? 

MR och juridik
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MR i Sverige

Sverige har ratificerat sju av de nio kärnkonventionerna. Vilka är dessa och vilka två
har Sverige inte ratificerat? Varför?

I Sverige står de grundläggande fri- och rättigheterna inskrivna och skyddas genom 
våra grundlagar. Den första, som också anger hur Sverige ska styras, är Regerings-
formen (RF) – vilka är de andra svenska grundlagarna? 

Universal Periodic Review, UPR, är FN:s återkommande granskning av situationen för 
de mänskliga rättigheterna i samtliga FN:s medlemsstater. Vad är din uppfattning om 
hur väl de mänskliga rättigheter skyddas i Sverige? Vad har UPR gjort för påpekanden 
kring MR i Sverige de senaste tre åren?

Regeringsformen är en av våra grundlagar och i dess andra kapitel finns våra grund-
läggande fri- och rättigheter inskrivna. Vilka är de andra grundlagarna?

Vad är skillnaden mellan grundlagar och andra lagar? 

Vad innebär det att barnkonventionen nu är svensk lag? Vem är skyldig att följa den? 
Hur definieras ”barn” enligt barnkonventionen? 

I Sverige blir man myndig vid 18 års ålder. Vad innebär det att vara myndig? Accepte-
rar barnkonventionen en annan myndighetsålder än 18? 

Kan en person under 18 år ingå avtal? I så fall; ge exempel på kring vad!

Svenskt rättsväsende

Hur stiftas lagar i Sverige? 

Att samhället är rättssäkert är grunden i en demokrati. Diskutera vad det betyder! 

Vad innebär oskuldspresumtion (eller oskyldighetspresumtion)? 

Från första juli 2018 bygger den svenska sexualbrottslagstiftningen på principen att 
allt sex ska vara frivilligt. Sexualbrotten regleras i 6 kapitlet i brottsbalken. Våldtäkt är 
rubriceringen på den grövsta formen av sexualbrott.

Vad innebär ”oaktsam våldtäkt”?

Under 2020 anmäldes 9 360 våldtäkter. Hur många utav dessa ledde till åtal? Har den 
nya sexualbrottslagstiftningen lett till att det väcks fler åtal? Har den lett till fler fällande 
domar?

Hur går processen till från polisanmälan till en eventuellt fällande dom? Vad avgör om 
en polisanmälan går vidare till åtal? Vem avgör det?

Red ut: vad gör polisen? Vad har åklagaren för uppgifter? Vad gör ett målsägande-
biträde? Vem har rätt till en advokat? Vad gör domstolen? 
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Filmen och verkligheten

Om Lyz i filmen bodde i Sverige och nu i efterhand anmälde det som hände på 
skolan för tre år sedan – vad skulle hända då? Gå igenom processen som tar vid 
efter en polisanmälan.

Skulle händelserna dömas utifrån nuvarande lagstiftning eller den lagstiftning som 
gällde då? Skulle det innebära skillnad?

Frozen fright är en vanlig reaktion på rädsla och precis som Lyz i filmen tycks bli helt 
passiv uppger många som utsatts för övergrepp att de inte kunde göra motstånd. Det 
är olagligt att ha sex med någon som hamnat i frozen fright. Gjorde Fred något för att 
förvissa sig om att Lyz deltog frivilligt i de sexuella situationerna? (Gjorde han tvärtom 
något som tydde på att han förstod attt Lyz inte samtycke?)

Vilka brottsrubriceringar är aktuella för det som Fred gör mot Lyz?

De flesta våldtäkter begås inomhus av någon som den utsatta känner och de flesta 
våldtäkter polisanmäls aldrig. Varför, tror du? Vad hindrar Lyz från att berätta om vad 
som hänt? 

Sexualbrott begås ofta utan vittnen vilket försvårar utredningen. Bevissvårigheter kan 
få till följd att brottsmisstankar inte kan styrkas och att utredningen läggs ned. Många 
brottsoffer vågar eller vill inte anmäla vad de har varit med om. Hur angår det rätts-
säkerheten? 

Har Lyz ett ansvar att anmäla Fred? 

Om en brottsutredning läggs ned, betyder det att inget brott har begåtts? Har den 
som utsatts inte längre rätt till sin upplevelse (och upprättelse)? Måste den som anser 
sig ha utsatts för ett brott censurera sig och inte berätta om vad som hänt? Vad säger 
Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL? Hur angår det rättssäkerheten?

Är Lyz ett brottsoffer även om en eventuell anmälan skulle läggas ned? 

Om en brottsutredning läggs ned, betyder det att den tilltalade är oskyldig? Kan den 
tidigare anklagade därmed anmäla dem som anklagar hen för ett brott för förtal? Hur 
angår det rättssäkerheten?

Får Lyz inte berätta för andra vad Fred har gjort om han inte dömts för handlingarna?

Vad talar för att Fred skulle dömas, om situationen i filmen försiggick i Sverige nu och 
Lyz polisanmälde honom? 
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