Till Sveriges riksdag, Konstitutionsutskottet
Från Nätverket för en oberoende MR-institution.
Stockholm 2016-03-09

Riksdagens inrättande av oberoende institution för mänskliga
rättigheter
Vi är ett nätverk med sju organisationer i civilsamhället som arbetar med
frågor om mänskliga rättigheter utifrån olika perspektiv. Syftet med detta
brev är att vi vill ställa vår sakkunskap och expertis till riksdagens förfogande
inför arbetet med en oberoende MR-institution i Sverige. Vi skulle vilja be om
ett dialogmöte om detta med Konstitutionsutskottet så snart som möjligt.
Vi vill uttrycka vår tillfredsställelse över regeringens besked att den snart
avser att till riksdagen överlämna en samlad strategi om politiken för
mänskliga rättigheter i Sverige, med syfte att förstärka och förtydliga arbetet
med mänskliga rättigheter. I propositionsförteckningen har regeringen
daterat lägga skrivelsen till maj 2016. Som framgår av budgetpropositionen
för 2016, utgiftsområde 1, kommer en viktig del av strategin att vara
inrättandet av en oberoende MR-institution i enlighet med Parisprinciperna.
Som vi ser det så råder det ingen som helst tvekan över behovet att stärka
de mänskliga rättigheterna i Sverige. Skyddet mot diskriminering på en rad
punkter behöver stärkas, minoritetsrättigheterna måste värnas och
företrädare för det offentliga måste i högre grad tillämpa människorättsprinciper i sin rättstillämpning. Det behövs även en större kunskap och
medvetenhet om mänskliga rättigheter generellt för att ett rättighetsperspektiv ska komma att genomsyra politiken och samhället i stort. FNs olika
organ har i en rad rekommendationer och rapporter till och om Sverige pekat
på dessa och andra brister.
I det sammanhanget är riksdagens budgetbeslut för 2016 för utgiftsområde
01, Rikets styre, den 2 december 2015 oerhört angeläget. Där anges ett nytt
mål för politiken för mänskliga rättigheter nationellt. Enligt detta ska politiken
säkerställa ”full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga
rättigheter". Genom beslutet har riksdagen därmed markerat att det
innefattar ”alla slags förpliktelser som de internationella åtagandena medför
för Sverige som konventionsstat”. Det är viktigt att understryka att detta
gäller samtliga konventioner som Sverige ratificerat och inte enbart den
konvention som inkorporerats i svensk lagstiftning: Europakonventionen.

Utformningen av den viktiga MR-institutionen ser vi som central i det
nationella MR-arbetet. För att den nya institutionen ska bli effektiv måste den
ges tillräckliga finansiella och personella resurser, ett brett mandat grundat i
Sveriges människorättsåtaganden, ett tydligt oberoende skyddat i
lagstiftning, samt möjlighet att verka både granskande och främjande. Vi vill
med anledning av det framhålla betydelsen av civilsamhällets medverkan i
utformningen av institutionen. Där finns också stöd i FNs Parisprinciper och
från FN-organet ICC-SCA. Det breda kontaktnät och den djupa
specialistkunskap som finns i civilsamhället kommer att vara mycket
värdefulla när den nya institutionen byggs upp.
Vår förhoppning och förväntan är att Konstitutionsutskottet och företrädare
för våra organisationer kan upprätta en dialog om detta.
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För kontakt med nätverket samt mer information:
Lotta Sondell federationssekreterare Lika Unika,
info@likaunika.org mobil: 070-768 28 78.
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