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Arbetsmarknadsdepartementet

Promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i
Sverige, Ds 2019:4 (Ku2018/02102/DISK)
Svenska kyrkan har granskat utredarens förslag utifrån teologiska och etiska perspektiv: vår
grundläggande människosyn, ett barnrättsperspektiv, rätten till ett liv i värdighet samt Sveriges
internationella åtaganden att respektera och garantera mänskliga friheter och rättigheter.
SVENSKA KYRKANS YTTRANDE

Svenska kyrkan tillstyrker utredarens förslag.
BEDÖMNING

Svenska kyrkan välkomnar förslaget att inrätta en nationell institution för främjande och uppföljning
av genomförandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Civilsamhällets företrädare har länge
efterfrågat detta. Det är angeläget att regeringen också föreslår att en oberoende nationella mekanism
inrättas för att främja, skydda och övervaka genomförandet av artikel 33.2 FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, eftersom det redan gått över tio år sedan Sverige
ratificerade konventionen.
Svenska kyrkan anser att inrättandet av en ny myndighet skulle stärka kontinuiteten i statens arbete att
säkerställa genomförandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Idag tenderar regeringens arbete att
vara mer knuten till de cykliska övervakningsmekanismerna i respektive konvention för de mänskliga
rättigheterna. Förslaget ger också förutsättningar för fördjupad analys av de hinder och utmaningar
som fortfarande finns i genomförandet av mänskliga rättigheter. Det är mycket positivt att
civilsamhällets erfarenheter och sakkunskap inom mänskliga rättigheter lyfts fram tydligt i förslaget.
Inrättandet av en institution skulle innebära att det tillkommer en kvalificerad statlig dialogpartner för
det civila samhället i dessa frågor, vilket bedöms vara mycket positivt. Det ger förutsättningar för en
kontinuerlig och långsiktig dialog i frågorna. Inrättandet av en ny institution skulle också ge möjlighet
att i högre grad fånga upp Sveriges efterlevnad av skyldigheter som bygger på sedvanerättslig
utveckling av mänskliga rättigheter, vilket inte nödvändigtvis hanteras av övervakningsmekanismerna
för de olika konventionerna eftersom dessa fokuserar på konventionsåtaganden. Svenska kyrkan anser
också att förslaget skulle stärka barns rättigheter.
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