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Da Danmark og en række andre lande efter krigen tilsluttede sig Menneskerettighedskonventionen, forestillede
mange sig, at menneskerettighederne især havde med udenrigspolitik i fjerne lande at gøre. Sådan er det ikke
længere.
Menneskerettighederne har i dag stor indenrigspolitisk betydning. Det er helt normalt at blande sig i andre
landes indre forhold med henvisning til menneskerettighederne, og det er normalt for borgerne at klage til
menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, hvis de føler, at deres grundlæggende rettigheder bliver krænket. I
Danmark tog udviklingen for alvor fart fra slutning af 1980'erne, hvor en række banebrydende sager satte
menneskerettighederne på den indenrigspolitiske dagsorden. Siden da har udviklingen taget fart, og i dag er
der oplagt en potentiel konflikt mellem det danske demokrati og domstolen i Strasbourg. I Menneskeret: en
demokratisk udfordring stiller dr.jur.
og direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen skarpt på menneskerettighedernes
betydning i dag. Hvad har menneskerettighederne betydet for udviklingen af Danmark og det internationale
samfund de seneste fem årtier? Hvordan påvirker menneskerettighederne nationale forhold? Hvordan kan
danske politikere forholde sig til menneskerettighederne, og udgør de i sidste ende en demokratisk udfordring?

Det er en menneskeret at have en ordentlig bolig. Indexa. Menneskerettighedsafgørelser Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention : TIP: Træk i linien for at tilpasse vinduets størrelse Vi er en selvejende
statsinstitution. DataEthics. 00 Handicapbarometeret er Institut for Menneskerettigheders løbende status på,
hvordan det går med at opfylde rettighederne for personer med handicap. Vi vil mere – og vi gør mere. 19. 00
Handicapbarometeret er Institut for Menneskerettigheders løbende status på, hvordan det går med at opfylde
rettighederne for personer med handicap. Det kan simpelthen ikke passe, at det skal være kedeligt at blive
mæt og slukke tørsten. 19. KRUSES KØRESKOLE. Vi er partipolitisk uafhængige og har fokus på at
handle. Køreskolens adresse er Platinvej 51.
Det norske kongehus vil værne om kronprinsesse Mette-Marits søn, Marius Borg Høiby, efter norsk presse
deler følsom information om modelkæresten Waterlogic forsyner kontorer med teknologisk avancerede og
miljøvenlige vandkølere. dk - Ministerier. Det skal altså bare være i orden.
december 2006. eu er en tænkehandletank, der arbejder for at fremme dataetiske produkter og tjenester.
Godkendt kørelærer siden 1988. dk - Ministerier. Vi har mandat til at fremme og beskytte
menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet. Indkalder hermed til ordinær
generalforsamling 22.

