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Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut någ-
ra av dem. Programmet passar bra att se 
tillsammans med Perspektiv på världen –  
Krigets offer 

Ord och begrepp
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
Genèvekonventionen, Arabiska Våren, tortyr, 
militär, armén, antiterrorlagstiftningar

Frågor utifrån programmet
1 Berätta om Omars tid i syriskt fängelse. 

Hur gick det till när han blev fri? 
2 Omar har samvetskval för något som 

skedde i fängelset. Vad?
3 Vad är FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna? När antogs de? Varför just 
då? Vad var orsaken till att de kom till?

4 När började kriget i Syrien?
5 Vad är Genèvekonventionen?
6 Vad är den arabiska våren?
7 Vad är antiterrorlagstiftningar och varför 

ökar kränkningar av de mänskliga rättig-
heterna på grund av dem, enligt Ami He-
denborg på Amnesty?

Arbeta vidare
8 Vilka länder har inte skrivit på FN:s de-

klaration om de mänskliga rättigheterna?
9 Vad är folkrätt?
10 Läs om organisationer som arbetar för 

de mänskliga rättigheterna. Det finns 
både statliga och icke-statliga, så kallade 
NGO:s Hur arbetar de? Vilka frågor  
arbetar de främst med?

11 Fundera på vilka av artiklarna i dekla-
rationen som kränks när någon sitter i 
fängelse? Du hittar FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna bland annat 
på regeringens och på Svenska FN-för-
bundets sida. 

12 Ta reda på vad orden deklaration och 
konvention betyder. Vad är det för skill-
nad mellan dem? Vad innebär detta för 
de mänskliga rättigheterna?

13 Ami Hedenborg säger att de mänskliga 
kränks även i Sverige. Hitta några exem-
pel på det. 

14 Ta reda på vart kan man vända sig när 
ens rättigheter kränks. Vem har ansvar 
för att dina rättigheter följs?

När mänskliga rättigheter kränks
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Diskussionsfrågor
15 Om stater har skrivit under att värna om 

de mänskliga rättigheterna i både krig 
och fred, varför efterlevs de inte? Vad 
kan vi göra? Och vilka länder känner du 
till som bryter mot dem?

16 När Omar berättar om det helvete han 
varit med om i fängelset så ler han.  
Varför då, tror du?

17 Varför har Omar porträtt av dem som 
torterat honom och varför är de upp  
och ner?

18 I filmen säger Omar att innan kriget  
behövde de inte tänka på ordet  
mänskliga rättigheter. Vad tror  
ni han menar med det?

19 Vilka av artiklarna i deklarationen är de 
allra viktigaste i ditt liv? Varför? Jämför 
med en kompis.

20 Varför finns det så lite information om 
Saydnayafängelset, tror du?

På nätet
n Globalis
n Svenska FN-förbundet
n SIDA
n Röda korset
n Läkare utan gränser
n Amnesty

Andra program från UR om kon- 
flikter och mänskliga rättigheter
n De mänskliga rättigheternas historia,  

UR Samtiden
n Ingen utveckling utan säkerhet,  

UR Samtiden
n Kriget i Syrien, UR Samtiden
n Moderland
n Mediatiden, Arabiska våren


