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Kommittédirektiv

Utvärdering av handlingsplanen för de
mänskliga rättigheterna 2006–2009

Dir.
2009:118

Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2009
Sammanfattning
En särskild utredare ska utvärdera regeringens nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (skr. 2005/06:95).
Utredaren ska utvärdera handlingsplanens genomförande och
resultat samt med utgångspunkt från utvärderingen lämna rekommendationer inför det fortsatta systematiska arbetet med mänskliga
rättigheter på nationell nivå. Utvärderingen ska även innehålla en
bedömning av metod och process i samband med handlingsplanens
tillkomst samt dess utformning och innehåll.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.
Bakgrund
I slutdokumentet från FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter i Wien 1993, uppmanas stater att anta nationella handlingsplaner om mänskliga rättigheter för att bland annat stärka skyddet
för de mänskliga rättigheterna. Genom den första nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna (skr. 2001/02:83) lade
regeringen grunden för ett mer samlat synsätt på frågor om mänskliga rättigheter i Sverige.
Handlingsplanen utvärderades 2005. Regeringen presenterade i
april 2006 den andra nationella handlingsplanen för de mänskliga
rättigheterna 2006-2009 (skr. 2005/06:95). Handlingsplanen innehåller 135 olika åtgärder som syftar till att stärka skyddet för de
mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Fokus i handlingsplanen
ligger på skydd mot diskriminering.
Åtgärderna syftar till att staten ska utveckla genomförandet av
de mänskliga rättigheterna i såväl den externa som interna verk-

451

Bilaga 1

SOU 2011:29

samheten i uppfyllandet av Sveriges folkrättsliga åtaganden för de
mänskliga rättigheterna. Målet är att frågorna ska integreras i
myndigheternas verksamhet.
Exempel på åtgärder på nationell nivå är uppdrag till myndigheter när det gäller frågor om mänskliga rättigheter. Vissa länsstyrelser har t.ex. fått i uppdrag att utbilda sin personal i mänskliga
rättigheter, ta fram och genomföra handlingsplaner för mänskliga
rättigheter m.m. Detta arbete har under 2008 i vissa delar utvärderats
av Statskontoret.
Kommuner och landsting har en viktig roll och ett stort ansvar
för att Sverige fullföljer sina åtaganden när det gäller mänskliga
rättigheter och flera av åtgärderna i handlingsplanen fokuserar på
denna roll.
Den interdepartementala arbetsgrupp för mänskliga rättigheter
som inrättades 2006 (Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter,
Ju2006:E, tidigare Ju2000:M) har enligt handlingsplanen bland annat i
uppgift att följa upp genomförandet av handlingsplanen och redovisa detta i samband med att giltigheten löper ut årsskiftet
2009/2010. Denna redovisning kommer att bli en faktaredovisning
och kommer inte att innehålla någon värdering av åtgärderna och
hur dessa har genomförts.
Regeringen bjöd i enlighet med åtgärd 133 i handlingsplanen in
de referensgrupper som deltagit vid framtagningen av handlingsplanen till ett halvtidsseminarium för att stämma av och diskutera
genomförandet av handlingsplanen.
Arbetet för regeringens långsiktiga mål, att uppnå full respekt
för de mänskliga rättigheterna i Sverige, måste pågå ständigt.
Utvecklingen av det internationella regelsystemet om de mänskliga
rättigheterna, liksom förändrade samhällsförhållanden på nationell
nivå, gör att också nya frågor och problem uppstår som kräver nya
åtgärder för att Sveriges internationella åtaganden om mänskliga
rättigheter ska uppnås.
Behovet av en utvärdering
Av FN:s handbok om nationella handlingsplaner för de mänskliga
rättigheterna framgår att en utvärdering av handlingsplanen bör
genomföras och att den inte bara bör granska och se om uppställda
mål och resultat har uppnåtts utan också se till handlingsplanens
bredare uppgift och uppdrag.
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Regeringen anordnade i december 2008 en internationell konferens
om systematiskt arbete med mänskliga rättigheter. I samband med
denna konferens lämnade Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter en rad olika rekommendationer avseende systematiskt
arbete med mänskliga rättigheter. En av dessa rekommendationer
behandlar vikten av att genomföra en oberoende utvärdering av en
nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter.
Av den tidigare nämnda utvärderingen som utfördes av Statskontoret framgår bl.a. att länsstyrelsernas arbete med att ta fram
handlingsplaner hos flertalet av länsstyrelserna inte tillräckligt
systematiskt följts upp för att man ska kunna avgöra i vilken mån
planerna har påverkat deras arbete med mänskliga rättigheter.
Resultatet från utvärderingen av den första handlingsplanen
kom att utgöra ett mycket värdefullt material vid utarbetandet av
den andra handlingsplanen. En ny utvärdering kommer att bidra till
öppenheten kring och förtroendet för regeringens arbete med
frågor om mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att även
genomföra en utvärdering av den andra nationella handlingsplanen.
Även själva processen med att formulera handlingsplanen är
viktig eftersom en väl genomförd probleminventering och prioriteringsdiskussion kan bidra till ett intensifierat offentligt samtal
om mänskliga rättigheter, mobilisera olika aktörer kring prioriteringarna på området samt bidra till bättre samordning av arbetet för
att uppnå det långsiktiga målet om full respekt för de mänskliga
rättigheterna i Sverige.
Det primära syftet med utvärderingen är att ge ett bra underlag
för regeringens fortsatta systematiska arbete med frågor om
mänskliga rättigheter.
Utförandet av uppdraget
En särskild utredare ska utvärdera regeringens nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (skr. 2005/06:95).
I uppdraget ingår följande delar:
- att utvärdera hur åtgärderna i handlingsplanen genomförts med
fokus på vilka metoder som använts samt val av aktörer,
- att utvärdera såväl handlingsplanens långsiktiga som kortsiktiga
resultat,
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- att undersöka hur bl.a. myndigheter har lagt upp arbetet med de
olika uppdragen om mänskliga rättigheter som följer av handlingsplanen, och om dessa uppdrag har påverkat deras arbete
med frågorna,
- att bedöma vilka styrformer som får mest genomslag i arbetet
med att långsiktigt utveckla arbetet med dessa frågor, och
- att med utgångspunkt från utvärderingen dra slutsatser och lämna
rekommendationer inför regeringens fortsatta systematiska arbete
med mänskliga rättigheter på nationell nivå.
Goda exempel med relevans för handlingsplansarbete från andra
länder eller internationella organisationer på samarbetsmekanismer
mellan den statliga, regionala och lokala nivån kan vara av intresse.
Relevans, resurseffektivitet, ägandeskap, delaktighet, hållbarhet,
inverkan, räckvidd samt samordning är bedömningskriterier som
ska ingå i utvärderingsarbetet.
Utvärderingen ska även innehålla en bedömning av metod och
process i samband med handlingsplanens tillkomst samt av handlingsplanens utformning och innehåll.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska se över vilka finansiella konsekvenser eventuella
förslag kan ge och även lämna förslag till finansiering.
Samverkan och redovisning av uppdraget
Utredaren ska i arbetet samverka med relevanta aktörer inom
referensgrupperna, Sveriges Kommuner och Landsting samt de
som insatserna riktat sig mot. Utredaren ska också ha kontakt med
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.
Redovisning
Uppdraget ska redovisas skriftligen senast den 31 december 2010.
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen för
utvärdering av handlingsplanen för de
mänskliga rättigheterna 2006–2009 (IJ
2009:03)

Dir.
2010:122

Beslut vid regeringssammanträde den 11 november 2010
Förlängd tid för uppdraget
Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 december 2009 (dir.
2009:118) tillkallade chefen för Integrations- och jämställdhetsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att utvärdera
regeringens nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna
2006-2009 (skr. 2005/06:95).
Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 31
december 2010.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den
31 mars 2011.
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
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Mottagare av utredningens enkät om
handlingsplanen och dess
genomförande

Riksdagspartierna:
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderata samlingspartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Ombudsmän samt JK:
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Justitiekanslern
Justitieombudsmannen
Rättsvårdande myndigheter m.fl.:
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Kriminalvården
Rikspolisstyrelsen
Rättshjälpsmyndigheten
Rättsmedicinalverket
Sveriges advokatsamfund
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
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Övriga myndigheter:
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Boverket
Datainspektionen
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
Delegationen för Romska frågor
Forum för levande historia
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Jordbruksverket
Kustbevakningen
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Migrationsverket
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksantikvarieämbetet
Sameskolstyrelsen
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Sametinget
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Skolverket
Skolinspektionen
Barn och elevombudet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens Folkhälsoinstitut
Statens institutionsstyrelse
Statens kulturråd
Statskontoret
Svenska Unescorådet
Tullverket
Ungdomsstyrelsen
Valmyndigheten
Vägverket
Kommuner och landsting:
Borlänge kommun
Botkyrka kommun
Degerfors kommun
Eksjö kommun
Eskilstuna kommun
Gävle kommun
Göteborgs stad
Haninge kommun
Helsingborgs stad
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Karlstad kommun
Karlskoga kommun
Kiruna kommun
Kungsbacka kommun
Laxå kommun
Linköpings kommun
Lunds kommun
Malmö stad
Mölndals stad
Norrbottens läns landsting
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Norrköpings kommun
Orsa kommun
Piteå kommun
Region Skåne
Sigtuna kommun
Skellefteå kommun
Solna Stad
Stockholms läns landsting
Stockholms stad
Strängnäs kommun
Sundbyberg Stad
Sundsvalls kommun
Sveriges kommuner och landsting
Södertälje kommun
Trelleborg
Umeå kommun
Uppsala kommun
Västerås Stad
Västra Götalandsregionen
Växjö kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun
Örebro kommun
Arbetsmarknadens parter:
Arbetsgivarverket
Landsorganisationen i Sverige
LO/TCO Rättsskydd
SKTF
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv
Tjänstemännens Centralorganisation
Universitet och högskolor:
Centrala Studiestödsnämnden
Försvarshögskolan
Göteborgs universitet, Centrum för studier av mänskliga rättigheter
Göteborgs universitet, Museion
Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning
Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Hugo Valentin-centrum
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Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Högskolan i Dalarna
Högskoleverket
Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och
lärande
Lunds universitet, Centrum för teologi- och religionsvetenskap
Lunds universitet, Juridiska fakulteten
Lunds universitet, Enheten för rättssociologi
Malmö högskola, Internationell migration och etniska relationer
Polishögskolan
Raoul Wallenberg Institutet
Röda Korsets idé- och utbildningscentrum
Stockholms universitet, Juridiska fakultetsnämnden
Södertörns högskola
Teologiska högskolan
Umeå universitet, Juridiska institutionen
Uppsala universitet, Institutionen för lärarutbildning
Uppsala universitet, Juridiska fakulteten
Utrikespolitiska institutet
Verket för högskoleservice
Vetenskapsrådet
Växjö universitet
Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete
Enskilda organisationer:
ActionAid
Advokater utan gränser
Adoptionscentrum
Afrosvenskarnas riksförbund
Albanska riksförbundet
Allserbisk-jugoslaviska Riksförbundet i Sverige
Amnesty International, svenska avdelningen
Anglikanska kyrkan
Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg MRO Diskanti
Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar Län
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Antidiskrimineringsbyrån i Umeå och Västerbotten
Antidiskrimineringsbyrån i Värmland
Antidiskrimineringscenter Roma
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Arbetarnas bildningsförbund
Armeniska apostoliska kyrkan i Sverige
Armeniska föreningen Ararat
Armeniska Riksförbundet i Sverige
Artister för fred
Assyriska Riksförbundet i Sverige
Azerbadjanska Riksförbundet i Sverige
Bangladesh riksförbund
Förenade Bangladesh Riksförbund
Barnens rätt i Samhället (BRIS)
Bibeltrogna vänner
Bolivianska Riksförbundet
Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund i Sverige
Bosnisk-Hercegovinska riksförbundet i Sverige
Bosnisk Svenska Kvinnoförbundet
Bulgarisk-ortodoxa kyrkan
Business and Professional Women, BPW Sweden
Byrån för lika rättigheter
Byrån mot diskriminering i Norrköping
Caritas Sverige
Centerkvinnorna
Centrum mot rasism
Centrum för rättvisa
Chilenska Riksförbundet
Civil Rights Defenders
Danska kyrkan i Sverige
Demensförbundet
Demokratiakademin
Diakonia
Diskrimineringsbyrån
Diskrimineringsbyrån i Uppsala
Eritriansk ortodoxa koptiska kyrkan
Eritrianska Riksförbundet
É Romani Glinda
Estnisk ortodoxa kyrkan
Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan
Estniska Kommittén
Etiopisk-ortodoxa kyrkan
Etiopisk Riksförening i Sverige
Evangeliska Fosterlands-stiftelsen
Evangeliska Frikyrkan
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Exit
Expo
FATIMA unionen
FIAN-SVERIGE
Finlandssvenskarnas Riksförbund
Finska ortodoxa församlingen i Sverige
Flyktingars och Asylkommittérnas riksråd
Folkets hus och Parker
Folkuniversitet
Fonden för mänskliga rättigheter
Forum för Fredstjänst
Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum Kvinnor och Funktionshinder
Forum Syd
Fritidsforum
Frälsningsarmén
Frälsningsarméns socialtjänst
Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter
Förbundet unga rörelsehindrade
Förenade Bangladesh Riksförbund
Förenade Islamiska Församlingar i Sverige
Föreningen fjärde världen
Föreningen för de neurosedynskadade
Föreningen för Utvecklingsfrågor
Föreningen Gaston Lobos
Föreningen Resandefolkets Riksorganisation
Föräldraföreningen för dyslektiska barn
Gaaltije, Sydsamiskt kulturcentrum
Grekisk-ortodoxa kyrkan Metropolitdömet
Grekiska Riksförbundet
Handikappförbunden (HSO)
Humanisterna
Humanitas Antidiskriminering Sörmland
Hyresgästernas Riksförbund
Iktyosföreningen
Immigranternas Centralförbund
Immigranternas Riksförbund
Individuell Människohjälp
International Roma Women Network
Internationella Företagarföreningen i Sverige
Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen
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Internationella konstnärer i Sverige
Internationella Kvinnoförbundet
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Internationella Kvinnoföreningen för Romni
IOGT-NTO-rörelsens internationella Institut
Irakiska Riksförbundet
Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen
Iranska flyktingars riksförbund i Sverige
Iranska Föreningar riksförening
Iranska Riksförbundet i Sverige
Islamiska KulturcenterUnionen i Sverige
Isländska kyrkan i Sverige
Isländska Riksförbundet i Sverige
Italienska Riksförbundet
Iuris Humani Human Rights Consulting
Japanska Riksförbundet i Sverige
Judiska Centralrådet
Judiska Församlingarnas Centralråd
Jugoslaviska föreningen ”Ivo Andric”
KFUK-KFUMs riksförbund
Kommittén för försvaret av iranska kvinnors rättigheter
Koptisk-Ortodoxa kyrkan
Koreanska föreningen i Sverige
Kriminella revansch i samhället
Kristna Fredsrörelsen
Kroatiska Riksförbundet
Kurdiska föreningars råd i Sverige
Kurdiska Riksförbundet
Kurdiska Ungdomsförbundet
Kurdiska unionens riksförbund
Kurdistans Kvinnoförbund
Kvinna till Kvinna
Kvinnoforum
Kvinnor För Fred
Kvinnorättsforum
Landsförbundet Svenska Samer
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Lettiska Centralrådet
Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan
Lettiska Hjälpkommittén
Liberala Kvinnor
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Liberala Ungdomsförbundet
Liberia Dujar Association
Life and Peace Institute
Lions Club International
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Makedonska-Ortodoxa kyrkan
Makedonska Riksförbundet i Sverige
Medborgarrättsrörelsen
Medborgarskolan
Metodistkyrkan i Sverige
Moderatkvinnorna
Nationella Centralförbundet Roma International
Naturskyddsföreningen
Nordisk förening för sjuka och barns behov
Nordiska Kommittén för Mänskliga rättigheter
Norska kyrkan i Sverige
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
Nätverket Fackligt Aktiva Invandrare
Olof Palmes Internationella Centrum
Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd
Palestinska arbetarförbundet
Palestinskt nätverk
Pensionärernas riksorganisation, PRO
Pingst – fria församlingar i samverkan
Polska Kombattanternas Förening i Sverige
Polska Kongressen i Sverige
Polsk-Svenska Kvinnoförbundet i Sverige
Portugisiska kvinnors organisation
Portugisiska Riksförbundet
Renägarförbundet
Resandefolkets Romanoa Riksförbund
Resande Romers Riksförening
Riksförbundet Finska Krigsbarn 1939-1945
Riksförbundet för Etiopier i Sverige
Riksförbundet för familjers rättigheter
Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende
Riksförbundet för Polska Föreningar i Sverige
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners
rättigheter
Riksförbundet för Sexuell Upplysning
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Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Riksförbundet Hem och Samhälle
Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor
(RIFFI)
Riksförbundet Internationella romska och resande kvinnocenter
Riksförbundet PensionärsGemenskap
Riksförbundet Romer i Europa
Riksförbundet Roma International
Riksförbundet vuxendöva i Sverige
Riksföreningen Huelén-Chile
Riksidrottsförbundet
Riksorganisationen Same Ätnam
Riksorganisationer av Salvadoranska Föreningar
Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige
Romernas riksförbund
Romersk-katolska kyrkan i Sverige
Romska Kulturförening Riksorganisation
Romska Ungdomsförbundet
Romskt Kulturcentrum
Rumänsk-ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi Förklarings ortodoxa kyrka)
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Rädda Barnen
Rädda Barnens ungdomsförbund
Röda Korset
Röda Korsets byrå mot diskriminering i Norrbotten
Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland och Jämtland
Röda korsets byrå mot diskriminering på Gotland
Röda Korsets ungdomsförbund
S-kvinnor
Salvadoranska Riksförbundet
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
Sameföreningen i Stockholm
Samernas utbildningscentrum
Sáminuorra
Samiska rättsförbundet
Sensus studieförbund
Serbernas Riksförbund i Sverige
Serbisk-ortodoxa kyrkan
Serbiska Riksförbundet i Sverige
SISU Idrottsutbildarna
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Sjundedags Adventistsamfundet
Skolor Mot Rasism
Slovenska Riksförbundet i Sverige
Sociala Missionen
Somaliland riksförbund
Somaliska Hakaba för kultur och utvecklingsfirma
Somaliska riksförbundet i Sverige
Somaliska rådgivningsbyrån
Spanska Riksförbundet
Stiftarna av Independent Living i Sverige
Stiftelsen Mälardalens kvinnolobby
Stockholms FN-förening
Stockholms katolska stift
Stockholms Stadsmission
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Sudanesiska riksförbundet
Svensk-Chilenska vänskapsförbundet
Svensk flyktinghjälp
Svenska Alliansmissionen
Svenska Bahá’i-samfundet
Svenska Baptistsamfundet
Svenska Flyktingrådet
Svenska FN-förbundet
Svenska Fredskommittén
Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening
Svenska Irankommittén
Svenska Islamiska Församlingarna
Svenska Islamiska Samfundet
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
Svenska Kommunalpensionärers Förbund
Svenska Kyrkan
Svenska Migränförbundet
Svenska Missionskyrkan
Svenska ortodoxa prosteriet
Svenska PEN
Svenska Samernas Riksförbund
Svenska Tornedalingars Riksförbund
Svenska Ångestsyndromförbundet
Sverigeesternas riksförbund
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Sverigefinländarnas Delegation
Sverigefinska Riksförbundet
Sverigefinska Ungdomsförbundet
Sverigefinska Synskadadeföreningen
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Elevråds Centralorganisationen
Sveriges Förenade Studentkårer
Sveriges Ingermanländska Riksförbund
Sveriges internationella författarförening
Sveriges Kristna Råd
Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund
Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund
Sveriges Kvinnolobby
Sveriges Mansjourers Riksförbund
Sveriges Muslimska Förbund
Sveriges Muslimska Råd
Sveriges Pensionärsförbund
Sveriges Pensionärers Riksförbund
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
Swedish Water House
Synskadades Riksförbund
Syrianska Assyriska riksförbundet i Sverige
Syrianska Riksförbundet i Sverige
Syrisk Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskapet i Sverige
Syrisk ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien
Tjeckoslovakiska Föreningarnas Riksförbund
Turkiska ungdomsförbundet
Unga Örnars Riksförbund
Ungerska protestantiska kyrkan
Ungerska Riksförbundet
UNICEF Sverige
UNIFEM Sverige
Verdandi
Värnpliktsrådet
Victor Jara Riksförening
Örebro Rättighetscentrum mot diskriminering
Österns assyriska kyrka
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Principles relating to the Status of
National Institutions (The Paris
Principles)

Adopted by General Assembly resolution 48/134 of
20 December 1993
Competence and responsibilities
1. A national institution shall be vested with competence to promote
and protect human rights.
2. A national institution shall be given as broad a mandate as possible,
which shall be clearly set forth in a constitutional or legislative text,
specifying its composition and its sphere of competence.
3. A national institution shall, inter alia, have the following respon–
sibilities:
a) To submit to the Government, Parliament and any other
competent body, on an advisory basis either at the request of the
authorities concerned or through the exercise of its power to
hear a matter without higher referral, opinions,
recommendations, proposals and reports on any matters
concerning the promotion and protection of human rights;
the national institution may decide to publicize them; these
opinions, recommendations, proposals and reports, as well as
any prerogative of the national institution, shall relate to the
following areas:
i) Any legislative or administrative provisions, as well as
provisions relating to judicial organizations, intended to
preserve and extend the protection of human rights; in that
connection, the national institution shall examine the
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legislation and administrative provisions in force, as well
as bills and proposals, and shall make such
recommendations as it deems appropriate in order to
ensure that these provisions conform to the fundamental
principles of human rights; it shall, if necessary,
recommend the adoption of new legislation, the
amendment of legislation in force and the adoption or
amendment of administrative measures;
ii)Any situation of violation of human rights which it
decides to take up;
iii)The preparation of reports on the national situation with
regard to human rights in general, and on more specific
matters;
iv) Drawing the attention of the Government to situations in
any part of the country where human rights are violated
and making proposals to it for initiatives to put an end to
such situations and, where necessary, expressing an
opinion on the positions and reactions of the
Government;
b) To promote and ensure the harmonization of national
legislation, regulations and practices with the international
human rights instruments to which the State is a party, and
their effective implementation;
c) To encourage ratification of the above-mentioned
instruments or accession to those instruments, and to ensure
their implementation;
d) To contribute to the reports which States are required to
submit to United Nations bodies and committees, and to
regional institutions, pursuant to their treaty obligations and,
where necessary, to express an opinion on the subject, with
due respect for their independence;
e) To cooperate with the United Nations and any other
orgnization in the United Nations system, the regional
institutions and the national institutions of other countries that
are competent in the areas of the protection and promotion of
human rights;
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f) To assist in the formulation of programmes for the teaching
of, and research into, human rights and to take part in their
execution in schools, universities and professional circles;
g) To publicize human rights and efforts to combat all forms of
discrimination, in particular racial discrimination, by
increasing public awareness, especially through information
and education and by making use of all press organs.
Composition and guarantees of independence and pluralism
1. The composition of the national institution and the appointment
of its members, whether by means of an election or otherwise, shall
be established in accordance with a procedure which affords all
necessary guarantees to ensure the pluralist representation of
the social forces (of civilian society) involved in the protection
and promotion of human rights, particularly by powers which
will enable effective cooperation to be established with, or
through the presence of, representatives of:
a) Non-governmental organizations responsible for human rights
and efforts to combat racial discrimination, trade unions,
concerned social and professional organizations, for example,
associations of lawyers, doctors, journalists and eminent
scientists;
b) Trends in philosophical or religious thought;
c) Universities and qualified experts;
d) Parliament;
e) Government departments (if these are included, their
representa–tives should participate in the deliberations only in
an advisory capacity).
2. The national institution shall have an infrastructure which is
suited to the smooth conduct of its activities, in particular
adequate funding. The purpose of this funding should be to
enable it to have its own staff and premises, in order to be
independent of the Government and not be subject to financial
control which might affect its independence.
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3. In order to ensure a stable mandate for the members of the
national institution, without which there can be no real
independence, their appointment shall be effected by an official act
which shall establish the specific duration of the mandate. This
mandate may be renewable, provided that the pluralism of the
institution's membership is ensured.
Methods of operation
Within the framework of its operation, the national institution
shall:
a) Freely consider any questions falling within its competence,
whether they are submitted by the Government or taken up by
it without referral to a higher authority, on the proposal of its
members or of any petitioner,
b) Hear any person and obtain any information and any documents
necessary for assessing situations falling within its competence;
c) Address public opinion directly or through any press organ,
particularly in order to publicize its opinions and recommendations;
d) Meet on a regular basis and whenever necessary in the presence
of all its members after they have been duly concerned;
e) Establish working groups from among its members as
necessary, and set up local or regional sections to assist it in
discharging its functions;
f) Maintain consultation with the other bodies, whether
jurisdictional or otherwise, responsible for the promotion and
protection of human rights (in particular, ombudsmen,
mediators and similar institutions);
g) In view of the fundamental role played by the nongovernmental organizations in expanding the work of the
national institutions, develop relations with the nongovernmental organizations devoted to promoting and protecting
human rights, to economic and social development, to combating
racism, to protecting particularly vulnerable groups (especially
children, migrant workers, refugees, physically and mentally
disabled persons) or to specialized areas.
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Additional principles concerning the status of
commissions with quasi-jurisdictional competence
A national institution may be authorized to hear and consider
complaints and petitions concerning individual situations. Cases
may be brought before it by individuals, their representatives, third
parties, non-governmental organizations, associations of trade unions
or any other representative organizations. In such circumstances, and
without prejudice to the principles stated above concerning the
other powers of the commissions, the functions entrusted to them
may be based on the following principles:
a) Seeking an amicable settlement through conciliation or, within
the limits prescribed by the law, through binding decisions or,
where necessary, on the basis of confidentiality;
b) Informing the party who filed the petition of his rights, in
particular the remedies available to him, and promoting his
access to them;
c) Hearing any complaints or petitions or transmitting them to
any other competent authority within the limits prescribed by
the law;
d) Making recommendations to the competent authorities, especially
by proposing amendments or reforms of the laws, regulations and
administrative practices, especially if they have created the
difficulties encountered by the persons filing the petitions in order
to assert their rights.
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