Synpunkter i samband med remissförfarandet kring den planerade institutionen för
Mänskliga Rättigheter
Förslag till inledning:
Det är med stor tillfredsställelse vi konstaterar att regeringen har långtgående planer på att inrätta
en nationell institution för Mänskliga Rättigheter. En storsatsning med spetskompetens inom
områdena Mänskliga Rättigheter, Demokrati och Alla människors lika värde är viktigt i en turbulent
värld, där de demokratiska värdena hotas av främlingsfientliga och ultranationella krafter i Sverige,
Europa och övriga världen.
Det är för oss glädjande att notera att utredaren lägger stor vikt vid delaktighet från civilsamhället
och frivilligorganisationerna, att dessa kunskaper värderas högt.
Tankar efter att ha läst utredarens förslag:
Den planerade Institutionen för Mänskliga rättigheter ska, som utredaren föreslår, vara fristående,
inte involveras i någon annan myndighet. Risken om den involveras i annan verksamhet är att
spetskompetens och fokus försvinner och att det blir svårt och tidsödande att leta efter information
och rådgivning bland olika myndigheter. Institutionen för MR ska inte vara styrd av uppdrag utdelade
av andra, till exempel regeringen, och den ska ha en permanent fast budget och inte få anslag i
varierande portioner.
Budgeten har räknats fram till 72 miljoner. Var geografiskt ska institutionen placeras?
Institutionen ska arbeta brett och inte ha någon kontrollfunktion.
Den ska ledas av en styrelse, som utses av regeringen, som ska plocka ledamöter ur ett särskilt råd.
Styrelsen ska sedan utse en direktör efter gängse ansökningsförfarande. Därmed blir direktören inte
direkt uppknuten till regeringen.
Stor vikt läggs vid kompetens av skiftande slag. Man ska inte sitta i styrelsen för att representera en
organisation eller myndighet, utan man ska verkligen ha kompetens och ha visat drivkraft, duglighet
och brinnande intresse inom området. Här värderas frivilligorganisationernas kompetens högt.
Att institutionen är fri och oberoende är av största vikt, anser utredaren, som upprepade gånger
återkommer till detta.
Delar av DO:s uppgifter föreslås läggas över på MR-institutionen. Är detta bra?
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