Udtalelse fra FN-forbundets landsmøde i anledning af 70-året for Verdenserklæringen om menneskerettigheder.

Verdens borgere – menneskerettigheder har ingen grænser
Holdningen til mennesker har ændret sig markant og positivt siden Verdenserklæringen om
menneskerettigheder blev vedtaget i FN for 70 år siden med 2. Verdenskrigs rædsler som
baggrund. Det universelle princip om, at vi alle er lige for loven, har demokratiske rettigheder og er
lige værdige, er fastslået – men endnu ikke efterlevet i mange lande.
FN-forbundet glæder sig over den historiske udvikling, hvor borgerne er skiftet fra at være
redskaber for magthavere til at være omdrejningspunkt for god regeringsførelse. Regeringer og
verdenssamfundet skal virke for rimelige vilkår for alle mennesker.
Det er især vigtigt, at ligeret mellem kvinder og mænd er blevet fastslået som princip, men det er
fortsat nødvendigt at sikre ligestilling på arbejdsmarkedet. Der er ligeledes fortsat et stort behov for
at gøre mere for at sikre kvinder mod tvang, vold og voldtægt, også under krig og konflikt, hvor
kvinder ofte rammes ekstra hårdt.
Børnene har også fået egen stemme i kraft af udviklingen af menneskerettighederne som bærende
global værdi. Børn eksisterer nu i egen ret og har krav på samfundets støtte ved svigt og ved
overgreb fra forældre eller andre.
Det er blevet fastslået, at mennesker skal have samme ret, uanset seksualitet, handicap,
overbevisning mv. Diskrimination er blevet et fyord og klageadgang er blevet et plusord.
Mennesker har fået rettigheder – og det er rimeligt og glædeligt.
FN-forbundet glæder sig over at menneskerettighederne i høj grad er afspejlet i FN’s Verdensmål.
Målene er vedtaget af alle 193 lande, som har forpligtet sig til ikke at lade nogen i stikken. Det skal
understreges, at økonomiske, sociale, og kulturelle rettigheder også er fundmentale rettigheder.
Der er dog mørke skyer på den internationale himmel. Efter god fremgang til demokratisk tænkning
i 90’erne ser vi flere og flere totalitære tendenser. Magt misbruges til at ensrette og bekæmpe den
mangfoldighed og internationalisme, som menneskerettighederne repræsenterer.
Skønt det er understreget som fundamentale rettigheder i Verdenserklæringen, er presse- og
ytringsfriheden for individer og organisationer under pres – også på de elektroniske platforme. Det
er en udvikling, som underminerer demokratiet og retsstaten og truer mindretals og sårbare
gruppers retssikkerhed.
Kampen for menneskers ret skal fortsættes, nationalt og globalt. FN-forbundet opfordrer
regeringen til at stå fast på menneskerettighederne og benytte muligheden som medlem af FN’s
Menneskerettighedsråd til at sikre rettighedernes centrale placering nationalt og internationalt. For
ret er rimelig – det er grundtanken i Verdenserklæringen om menneskerettigheder.
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