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Denne læreboken i internasjonale menneskerettigheter er aktuell for alle som ønsker bedre innsikt i de
menneskerettslige normene og hvordan disse realiseres, både i Norge og internasjonalt. Boken er først og
fremst en lærebok for studenter på universitets- og høyskolenivå, men den er samtidig tilrettelagt for dem som
arbeider med eller er nysgjerrige på menneskerettigheter, som advokater, dommere, byråkrater og ansatte i
ikke-statlige organisasjoner. Andre utgave av Internasjonale menneskerettigheter bygger videre på
førsteutgaven. I tillegg til generelle oppdateringer, er det lagt enda større vekt på formidling gjennom
eksempler og saker.
Barack Obama vil ikke plage Kina med menneskerettigheter. Så lett skal ikke stormakter ha det. Les » FN ble
opprettet i 1945, og hovedoppgaven var å hindre at stater gikk til krig mot hverandreandre. Sikkerhetsrådet har
som oppgave å drive fredsarbeid og reagere. Del 5: Internasjonale forhold. Det er ikke bare ca. 200 stater som
er deltakerne i det internasjonale samfunnet, men også en mengde internasjonale organisasjoner og. Norges
nasjonale institusjon for menneskerettigheter skal fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med
Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning. Fagstoff: Norge er et kongedømme (eller
monarki), men det er bare en av mange mulige måter å ordne styringen av samfunnet på.
”Styreform” er ordet vi bruker. Menneskerettigheter. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle
har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. Nettstedet til Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

har mange fagressurser for elever og lærere om internasjonal politikk Verdenserklæringen er grunndokumentet
i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler. Folkestyret i Norge. Politikk
dreier seg i førsterekke om hvordan goder og byrder skal fordeles i samfunnet. Byrder er noe politikerne
pålegger oss for å kunne.
mandag 22. mai 2017 Nye skritt for et mer etisk og ansvarlig oljefond? Sivilsamfunnsorganisasjoner og andre
viderefører i disse dager 20 års innsats for at.

