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Ledare

Mänskliga rättigheter är ett stän-
digt hett ämne, tyvärr oftast av fel 
orsaker.  Vi skriver ofta om flera 
ursprungsfolk och etniska mino-
riteter vars mänskliga rättigheter 
inte alltid respekteras. 

Ni, precis som vi, kanske undrar hur detta ofta 
kan fortgå och vad som görs för att faktiskt mot-
arbeta detta. Man kan också undra vilken roll 
Sverige har att spela i detta arbete men framförallt 
vad Sverige gör för att försäkra att allas mänskliga 
rättigheter respekteras inom 
de egna landsgränserna? 

Sverige arbetar nu för fullt 
med den senare frågan. En-
ligt regeringskans-
liet kandiderar Sve-
rige till FN:s Råd för 
Mänskliga Rättig-
heter (UN Human 
Rights Council). 
MR-rådet består av 
47 stater som ar-
betar för att främja 
mänskliga rättighe-
ter i världen och har 
befogenhet att göra 
rekommendationer 
och diskutera speci-
fika akuta händelser 
under året. 

I skrivande stund lobbar svenska diplomater 
för att Sverige ska väljas in som medlem under 
Rådets nästa mandat period 2013 till 2015. 

Det kan vara lätt att tro att näst intill inga 
kränkningar sker i Sverige, en bild av Sverige 
som naturligtvis är central i Sveriges kampanj 
för att få medlemsländernas förtroende i frågan.

UD har på sin hemsida bl.a. publicerat ett 
dokument som beskriver varför och vad landet 
gör inom mänskliga rättigheter för att kunna bli 
en bra medlem av rådet. Vi har tidigare i Fjärde 
Världen nämnt det så kallade Universal Periodic 
Review. En mekanism inom FN där mänskliga 
rättigheter granskas i ett land och kommenteras 
av andra medlemsländer. Sverige genomgick pro-
cessen senast år 2010 och fick ett antal kommen-
tarer om allt från jämställdhet till flyktingar och 
minoriteter. Med andra ord finns det fortfarande 
många frågor inom ämnet som Sverige kan jobba 
på för att bli ännu bättre. I den svenska kampan-
jen för att bli inröstad i det så kallade MR-rådet 
så hävdar Regeringskansliet att Sverige nu jobbar 

för att implementera de kommentarer som lan-
det fick 2010. 

Vi i redaktionen blev väldigt intresserade av 
att se hur just detta går i och med att många av 
de kommentarerna som rapporterades rörde 
samer som är ett ursprungsfolk och etniska mi-
noriteter, bl.a. romer. Följande är bara några ex-
empel på kommentarer som rapporten innehöll: 
•	Effektivt implementera Förenta Nationerna 
Deklaration om Ursprungsbefolkningars rättig-
heter och etablera en mekanism för dess imple-
mentering i fullt samarbete med samerna (Iran)
•	Förbli proaktiva i motarbetet mot diskrimina-

tion mot samer och romer 
och i arbetet att försvara 
deras ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter i 

konsultation med de 
berörda grupperna 
(Nederländerna) 
•	 I g å n g s ä t t a 
fortsatta studier för 
att hitta metoder 
som kan användas 
för att Samiska rät-
tigheter till land och 
naturresurser, med 
hänsyn till Samisk 
kultur, kan införas. 
(Österrike)

Flera kommentarer handlade också om att Sve-
rige bör överväga att ratificera ILO Konventio-
nen Nr. 169 om ursprungsbefolkningar. Faktum 
är att många av dessa kommentarer är samstäm-
miga med kommentarer som gjorts av represen-
tanter från bl.a. de svenska samerna och gör oss 
hoppfulla att dessa nu får mer plats och faktiskt 
övervägs noga. 

Nu när regeringskansliet officiellt går ut över 
hela världen med att de ämnar verka för en im-
plementering av dessa kommentarer tillsammans 
med vad som verkar vara Sveriges hjärtefråga för 
tillfället, nämligen friheter och rättigheter på 
internet, så ser vi fram emot framsteg i frågan. 
Annars undrar vi hur Sverige kan förvänta sig att 
påverka mänskliga rättigheter i andra länder om 
vi inte själva lyssnar till kommentarer från andra 
stater. 

Niskua Igualikinya

Kan Sverige få en plats i Rådet för 
mänskliga rättigheter?

MR-rådet diskuterar Nordkorea i mars 2012 
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