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 Menneskerettighederne og 2. Verdenskrig 
 
 
Menneskerettighederne er de fælles spilleregler, der gør, at vi kan tænke, tale og leve frit sammen – og at vi 
har ret til og mulighed for at leve et liv i sikkerhed og tryghed. Rettighederne har vi, fordi vi er mennesker. 
Det vil sige, at menneskerettighederne gælder for alle mennesker, alle steder, hele tiden.  
 
Menneskerettighederne er beskrevet i Verdenserklæringen fra 1948. Her gik verdens ledere sammen i 
FN og formulerede de grundlæggende rettigheder, der skulle være fælles for alle – og som ingen kunne 
fjerne. Det skete på et tidspunkt i historien, hvor man så tilbage på to brutale verdenskrige. Siden har 
erklæringen fungeret som rettesnor for, hvordan vi har ret til at blive behandlet, og hvordan vi har pligt til at 
behandle andre. 
 
Af Cecilie Gregersen Nielsen, Amnesty International 
 
 
Det var første gang i historien, da verdens ledere i 1948 gik sammen om at beskrive det enkelte menneskes 
rettigheder. Tanken var, at hvis ikke de enkelte stater kunne beskytte deres egne borgere, måtte der skabes et 
internationalt system, der kunne sikre alle menneskers rettigheder. 
 
Store dele af menneskeheden havde i løbet af to verdenskrige i første halvdel af 1900-tallet gennemlevet 
ufattelige lidelser. 1. Verdenskrig (1914-18) kostede over ni millioner mennesker livet, og langt over 60 
millioner mennesker mistede livet under 2. Verdenskrig (1939-1945) – heraf var de omtrent 35 millioner 
civile ofre.  
 
Forbrydelserne i begge verdenskrige blev sat i værk af stater og deres ledere og gik ud over ubevæbnede 
mænd, kvinder og børn. Flere af de krigsførende lande gik direkte efter den civile befolkning under 2. 
Verdenskrig; det så vi med USA’s atombomber, Japans overgreb i Nanjing, Sovjetunionens tvangsdeportationer 
til Sibirien og nazisternes folkedrab.  
 
Verden havde derfor mere end nogensinde brug for at gå sammen og blive enige om, hvilke rettigheder det 
enkelte menneske har – rettigheder som ingen stater, enkeltmennesker, virksomheder eller andre aktører må 
bryde. 
 
 
Rettigheder ikke noget nyt 
At have rettigheder var som sådan ikke noget nyt. Igennem historien findes der flere eksempler på, at mennesker 
får rettigheder og pligter som del af deres tilhørsforhold til bestemte grupper. Af eksempler på 
rettighedserklæringer, der er gået forud for Verdenserklæringen, kan nævnes Magna Carta (1215), Den 
amerikanske uafhængighedserklæring (1776) og Den franske erklæring om menneskets og borgerens 
rettigheder (1789). Rettighederne gjaldt for udvalgte grupper og udelukkede andre, eksempelvis på baggrund 
af køn og medlemskab af bestemte sociale, religiøse, økonomiske og politiske grupper.  
 
På det tidspunkt, hvor erklæringen blev forfattet, fandtes der også andre internationale aftaler og rettigheder. 
Allerede i 1864 var stater blevet enige om at udarbejde fælles internationale regler for krigsførelse i form af 
den første Genèvekonvention om beskyttelse af de sårede under krig. Der er siden udviklet et stort antal 
konventioner og regler for krigsførelse. Et andet eksempel er etableringen af Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO) i 1919. ILO er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål og har som 
grundlæggende mål at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed. 
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2. Verdenskrig som katalysator? 
Efter afslutningen på 2. Verdenskrig lå nationer i ruiner, og verden var forfærdet over den systematiske 
forfølgelse og udryddelse af millioner af mennesker, blot fordi de tilhørte bestemte befolkningsgrupper. Verdens 
ledere ønskede fred og søgte at bevare freden og forhindre fremtidige konflikter gennem samarbejde på 
internationalt plan, og den 24. oktober 1945 blev De Forenede Nationer (FN) etableret. 
 
Arbejdet med menneskerettighederne begyndte i 1946. De kan på mange måder ses som en reaktion på krigen 
og ønsket om at forhindre nye overgreb. Hvordan stater behandlede deres egne borgere skulle ikke længere 
være et internt anliggende, men et legitimt internationalt anliggende. Det er dog ikke muligt at sætte direkte 
lighedstegn mellem hændelserne i 2. Verdenskrig og menneskerettighederne. Ifølge forskere ved blandt andet 
Dansk Institut for Internationale Studier var folkedrabet endnu ikke blevet anerkendt som en særlig forbrydelse 
og der blev ikke henvist til det i forhandlingerne.  
 
Forhandlingerne af Verdenserklæringen om Menneskerettigheder blev ledet af den amerikanske diplomat og 
aktivist (og tidligere præsidentfrue) Eleanor Roosevelt i samarbejde med repræsentanter for FN’s 
medlemslande, og med repræsentanter fra alle regioner i verden. Man kunne derfor drage fordel af 
medlemslandenes forskellige religiøse, politiske og kulturelle sammenhænge.  
 
I dag fremhæves nazisternes folkedrab som et eksempel på, hvor galt det kan gå, når man krænker menneskets 
grundliggende rettigheder, og når menneskerettighederne ikke bliver respekteret. Og FN’s Generalforsamling 
vedtog en resolution (A/RES/60/7), der deklarerede d. 27. januar til international mindedag for ofrene af 
Holocaust med det ønske, at ved at mindes fortiden kunne man forsøge at undgå fremtidige Folkedrab. Så 
selvfølgelig er der en klar sammenhæng mellem menneskerettighederne og 2. Verdenskrig, blot kan man som 
nævnt ikke sætte direkte lighedstegn imellem.  
 
 
Det nazistiske folkedrab 
En central del af folkedrabet var nazisternes racistiske menneskesyn. Ifølge deres ideologi kunne man inddele 
mennesker i racer, og der var forskel på disse racer. Den ”ariske eller germanske race” blev anset for at være 
alle andre racer overlegen. Den såkaldt ”jødiske eller semitiske race” blev betragtet som værst og som en trussel 
mod det tyske folk. Nederlaget under 1. Verdenskrig og den økonomiske krise blev forklaret med, at det tyske 
blod måtte være blevet inficeret. Nazisterne mente derfor at med en racepolitik kunne man holde det tyske folk 
fri for degenerering. Denne tankegang førte desuden til tvangssterilisation af over 300.000 personer, herunder 
mennesker med handicap, homoseksuelle, kriminelle og alkoholikere.  
 
Nürnberg-lovene fra 1935 var starten på den officielle, statslige diskrimination mod jøder. De fratog f.eks. 
jøder retten til at stemme eller blive valgt og gjorde det forbudt for jøder og ikke-jøder at indgå ægteskab. 
Lovene gav grundlaget for en grundig registrering af jøderne og deres ejendom, og jøderne blev udstyret med 
særlige identifikationskort. Der blev indført indskrænkninger i deres bevægelsesfrihed, og deres 
eksistensgrundlag blev ødelagt. Under 2. Verdenskrig kulminerede nazisternes race- og jødepolitik i et 
systematisk massedrab på omkring seks millioner jøder. 
 
Jøderne var ikke de eneste ofre for nazismen. Også romaer og sintier blev forfulgt og systematisk udryddet 
under nazismen, fordi de ifølge den nazistiske raceteori tilhørte en underlegen race. Det menes, at omkring 
500.000 romaer og sintier blev dræbt under Holocaust. Omkring 23.000 blev anbragt i Auschwitz-Birkenau, 
hvoraf ca. 20.000 døde eller blev myrdet i gaskamrene.  
 
Også politiske modstandere og andre grupper, som blev anset for ”uværdige” og skadelige enten for samfundet 
eller den tyske arvemasse, blev forfulgt af det nazistiske styre. Nogle af de første ofre for nazismen var 
fagforeningsfolk og politiske modstandere, og særligt kommunister, der blev betragtet som nationens 
hovedfjende, blev hurtigt fængslet efter Hitlers magtovertagelse i januar 1933. 
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Verdenserklæringen var kun startskuddet 
Verdenserklæringen om Menneskerettigheder er en hensigtserklæring. Det vil sige, at den skal anses som en 
slags rettesnor eller som et ønske om, hvordan verden burde være. Men den er ikke juridisk bindende. Der er 
ingen domstol, komité eller lignende, der overvåger eller straffer de lande, der ikke overholder FN’s 
Verdenserklæring. 
 
Derfor var det nødvendigt at omsætte erklæringen til konventioner, som de enkelte lande kan tilslutte sig - og 
som dermed bliver juridisk bindende. Konventionerne er mere specifikke og tager udgangspunkt i dele af 
menneskerettighederne. 
 
 

 
 
 
 
 
 

I dag har FN’s menneskerettighedssystem ni kernekonventioner om 
menneskerettigheder: 
 

• FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder 
• FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder 
• FN' s Konvention mod Tortur og Anden Grusom, Umenneskelig eller 

Nedværdigende Behandling eller Straf 
• FN' s Konvention om Barnets Rettigheder 
• FN' s Konvention om Afskaffelse af Alle Former for Racediskrimination 
• FN’s Konvention om Afskaffelse af Alle Former for Diskrimination mod 

Kvinder 
• FN' s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap  
• FN’s Konvention om Vandrende Arbejdstageres Rettigheder 
• FN' s Konvention om Beskyttelse af Personer mod Tvungen Forsvinding 

 


