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SVENSKA 
VÄRDERINGAR 

• Grundlagarna är de sanna svenska 

värderingarna 

• Vårt demokratiska hjärta 

• Starka likheter med den allmänna 

förklaringen om mänskliga 

rättigheter 



VÅRA 
GRUNDLAGAR 

Successionsordningen 

Tryckfrihetsförordningen Regeringsformen 

Yttrandefrihetsgrundlagen 



ÄNDRA GRUNDLAG 

Det krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant 

innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två 

besluten.  

Möjlighet till bindande folkomröstning   



TRYCKFRIHETSFÖRORDINGEN 
 

Offentlighetsprincipen 

Stoppa censur 



YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN 
1991 

Vår yngsta grundlag 

1 

Kompletterar 
tryckfrihetsförordningen 
i takt med att nya 
medier växt fram 

2 



YTRRANDEFRIHETSBROTT 

Krigsanstiftan  

Spioneri 

Ryktesspridning till fara för rikets säkerhet 

Hets mot folkgrupp 

Uppvigling 

Olaga våldsskildring 

Förtal, förolämpning 

Hot mot tjänsteman 

Övergrepp i rättssak 



REGERINGFORMEN 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.  

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 

offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning 

samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 

kommande generationer. 

 



REGERINGSFORMEN 

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i 

samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av 

människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller 

den enskilde som person. 

 

  

 



UTDRAG UR REGERINGSFORMEN 

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 

utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.  

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad  yttrandefrihet, informationsfrihet, 

mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet.  

Dödsstraff får inte förekomma.   

Var och en är skyddad mot kroppsstraff. 





POLEN 



USA 



TURKIET 



UNGERN 



UTDRAG UR DEN ALLMÄNNA FÖRKLARINGEN 

Artikel 1 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.  

Artikel 2 

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring 

utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 

annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.  

Artikel 3 

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. 

 



RÄTTSSÄKERHET 

Artikel 5 

Ingen får utsättas för tortyr. 

Artikel 7 

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av 

något slag.  

Artikel 9 

Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas. 

 



INTEGRITET 

Artikel 12 

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller 

korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har 

rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. 

 



ASYLRÄTTEN 

Artikel 14 

Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. 

 



MP 

Artikel 18 

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.  

Artikel 19 

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.  



DEMOKRATI 

Artikel 21 

Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud. 



ESK 

Artikel 23 

Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande 

arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet. 

Artikel 25 

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 

välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt 

rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, 

ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes 

kontroll.  

 



UTBILDNING 

 

Artikel 26 

1.  Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de 

elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara 

obligatorisk.  

2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka 

respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  



SD:S MOTION OM GRUNDLAGSFÖRÄNDRINGAR 

Regeringsformen ska inledas med en berättelse om Sverige som land och svenskarna som 

ett folk. Den svenska grundlagen ska erkänna den svenska historien och det svenska 

språket. 

Sverige är svenskarnas land och den svenska kulturella särarten ses såsom avgörande för 

det moderna Sverige. 

Ta bort skyddet mot diskriminering och för minoriteter. 

Domstolar ska kunna utdöma förlust av medborgarskap. 

 


