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Bästa Beatrice, 
 

Nätverket för en svensk institution för mänskliga rättigheter har vid flera tillfällen 
och i dialog med konstitutionsutskottet påtalat behovet av en oberoende nationell 
institution för mänskliga rättigheter i Sverige.  Det är glädjande att utskottets 
ledamöter är positivt inställda till en institution för mänskliga rättigheter, samtidigt 
som vi kan konstatera att förslaget om att inrätta institutionen som en ny 
myndighet under riksdagen inte vunnit gehör. 

Som alternativ till det förslag om en svensk oberoende myndighet som gjordes av 
Delegationen för mänskliga rättigheter 2010 vill vi presentera en annan möjlig 
modell som uppfyller Parisprincipernas krav. Modellen innebär placering utanför 
riksdagen och har likheter med de danska och tyska lösningarna för att garantera 
oberoende från regeringen. I både Danmark och Tyskland har denna lösning 
fungerat mycket bra. 

Vi vill med detta medskick till konstitutionsutskottet bidra med konstruktiva 
synpunkter inför vidare beredning av frågan på regeringsnivå. 

 

En svensk oberoende  institution för mänskliga rättigheter enligt dansk/tysk modell 

• En oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter inrättas i 
Sverige med utgångspunkt i Parisprinciperna. 

• Institutionen inrättas genom reglering i lag och finansieras med statliga 
medel. 

• Mandatet ska vara brett och syfta till att främja, skydda och övervaka de 
mänskliga rättigheterna.  

• För att garantera institutionens oberoende tillsätts en styrelse med 15 
ledamöter som utses av olika institut, universitet, ombudsmän och 
organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.  

• Till styrelsen knyts ett råd för mänskliga rättigheter där organisationer från 
det civila samhället finns representerade. 

• Styrelsen ansvarar för att intern revision av myndigheten sker och 
sammanställer en årlig verksamhetsrapport till riksdagen och regeringen. 

 



 

 

 

I den fortsatta processen ser vi fram emot att i detalj diskutera institutionens 
specifika mandat, resurser, arbetsformer och organisation av verksamheten. 

 

Vänliga hälsningar, 
 
Nätverket för en svensk MR-institution 

 

Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter   

Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet   

Maria Johansson, Lika Unika 

Maria Andersson, generalsekreterare RFSU  

Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige   

Morten Kjaerum, direktör Raoul Wallenberginstitutet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


