2019-05-22
DNR LIU-2019-00847
1(2)

BARNAFRID
LINKÖPINGS UNIVERSITET

Arbetsmarknadsdepartementet
a.remissvar@regeringskansliet.se
Remiss: Ku2018/02102/DISK

Remissvar
Förslag till en nationell institution för mänskliga
rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)
Barnafrid, nationellt kunskapscenter om våld mot barn, har beretts möjligheten att
inkomma med ett remissvar på promemorian om ett förslag till en nationell
institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Barnafrid svarar på denna remiss
som en del av Linköpings universitet.

Sammanfattning av synpunkter
Barnafrid välkomnar förslaget om en nationell institution om mänskliga rättigheter
I Sverige. Barnafrid ser att denna reform kommer att främja säkerställandet av
mänskliga rättigheter i Sverige och stärka det svenska arbetet med mänskliga
rättigheter nationellt och internationellt.
Barnafrid framhåller vikten av att den föreslagna institutionen ges stort oberoende i
sitt arbete.
Barnafrid ser att regeringen bör utreda frågan om den nya institutionen ska kunna
ta emot enskilda klagomål. I Sverige finns det idag ingen offentlig institution med
uppdrag att utreda och prova enskilda klagomål utifrån alla för Sverige rättsligt
bindande förpliktelser om mänskliga rättigheter.
Barnafrid betonar vikten av att den föreslagna institutionen även ska ha tillräckligt
hög kompetens i och erfarenhet av barnrättsfrågor.
Barnafrid vill understryka vikten av att centrala överenskommelser och underlag får
genomslag i den föreslagna institutionens arbete. Förutom resolutioner från FN:s
generalförsamling såsom Agenda 2030, rapporter och rekommendationer från
civilsamhället och internationella granskningsorgan, inklusive FN:s
barnrättskommitté, vill Barnafrid här särskilt lyfta vikten av samverkan med
universitetsanknutna kunskapscentrum och andra relevanta aktörer på
barnrättsområdet för kunskapsinhämtning från forskning kring barns utveckling
och uppväxtvillkor.
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Barnafrid anser att barn som berörs av institutionens arbete bör komma till tals så
att deras åsikter och erfarenheter blir framförda och hörsammade.
Barnafrid menar att den föreslagna institutionen bör omfattas av en
sekretessbrytande bestämmelse i likhet med den bestämmelse som gäller för
Barnombudsmannen i 33 kap. 3 § OSL. Barnafrid menar att den föreslagna
institutionens mandat, som sträcker sig över flertalet rättighetsområden, kan
komma att innebära att den föreslagna institutionen får kännedom om att barn far
illa eller riskerar att fara illa. Barnafrid menar att det bör föreligga en
anmälningsskyldighet och att en sekretessbrytande bestämmelse behövs.
Barnafrid föreslår att den föreslagna institutionen, utöver att rapportera om sin
verksamhet och att lämna förslag om åtgärder för att säkerställa mänskliga
rättigheter till regeringen, kan ha en aktiv och fortlöpande rådgörande funktion
gentemot regeringen i frågor kring mänskliga rättigheter.

Andra synpunkter
För att möjliggöra för barn att lämna in klagomål anser Barnafrid att Sverige bör
ratificera Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, som ger barn möjlighet att
lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté.

För Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn
Linköping den 22 maj 2019
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