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103 33  Stockholm 
registrator@employment.ministry.se 
(2 ex via brev och via epost) 
 

 
SOU 2010:70  
Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter 
(Dnr: J2010/1768/DISK) 
 

Remissvar från Sveriges Kristna Råd 
 
Sveriges Kristna Råd (SKR) består av 28 medlemskyrkor och 1 observatör. Dessa 29 kyrkor 
representerar tillsammans praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund i Sverige. 
 
Med grund i kristen tro är kyrkorna i Sverige, liksom runt om i världen, engagerade i frågor som 
rör mänskliga rättigheter. Kyrkorna i Sverige har stora kontaktytor med människor i olika 
livssituationer. Frågor om mänskliga rättigheter aktualiseras i olika sammanhang, inte minst bland 
de människor som invandrat till Sverige. Flera av kyrkorna i Sveriges Kristna Råd har stor 
kontaktyta i det sammanhanget. Kyrkorna i SKR vill samverka med andra samhällsaktörer för ett 
välkomnande och inkluderande samhälle där människors rättigheter och värdighet värnas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kristna Råd välkomnar slutbetänkandet från delegationen för mänskliga rättigheter i 
Sverige. 
 
Delegationens slutbetänkande är ett gediget arbete och angriper frågan om en ny struktur för 
skydd av mänskliga rättigheter från många relevanta utgångspunkter. Sveriges Kristna Råd ställer 
sig positivt till delegationens samtliga huvudförslag. Av särskild vikt är förslaget att inrätta en 
oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter under riksdagen.  
Samhällets förmåga att efterleva de mänskliga rättigheterna är avhängig en bred allmän kunskap 
om och förståelse av de mänskliga rättigheterna. Därför välkomnar Sveriges Kristna Råd 
delegationens betoning på utbildning om de mänskliga rättigheterna inom skolan, relevanta 
yrkesutbildningar och den offentliga sektorn, samt på forskning och kunskapsutveckling. Det 
hade dock varit värdefullt om delegationen hade lyft fram folkbildningens och 
folkbildningsinstitutionernas (till exempel folkhögskolornas) roll i att skapa medvetenhet om de 
mänskliga rättigheterna.   
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Sveriges Kristna Råd är kritiskt till att utrymme för ett eventuellt stöd för organisationer som 
arbetar med de mäskliga rättigheterna ska skapas inom ramen för befintliga anslag, och därmed 
på bekostnad av annan viktig verksamhet i samhället. Sveriges Kristna Råd menar att ett utökat 
anslag kan behövas om ny form av stöd skapas.  
 
 
Sveriges Kristna Råd lämnar följande mer specifika synpunkter på delegationens förslag. 
 
4. Det rättsliga skyddet  
 
Sveriges Kristna Råd ser mycket positivt på förslaget att ge en utredning i uppdrag att utreda 
lämpligheten av att inkorporera fler konventioner om mänskliga rättigheter i svensk rätt (4.3). I 
likhet med delegationen anser SKR att det behövs både en fördjupad analys av vilken ställning 
konventionerna ska ha i svensk rätt och en förnyad genomgång av om svensk rätt står i 
överensstämmelse med konventionerna. 
 
Sveriges Kristna Råd bejakar delegationens förslag att bestämmelser som uttryckligen hänvisar till 
de mänskliga rättigheterna förs in i flera befintliga lagar (4.5). Delegationens konkreta förslag på 
hänvisningar i ett urval lagar (4.5.4.) ser SKR som början till en fortsatt process.  
 
Att inkorporera konventioner och införa hänvisningar till de mänskliga rättigheterna i befintliga 
lagar bidrar, precis som delegationen lyfter fram, till att påverka styrdokument på lägre nivå, 
inverka på tillsynen av verksamheten samt tydliggöra för personal inom offentlig förvaltning att 
mänskliga rättigheter ingår i verksamheten, vilket i sin tur skapar efterfrågan på 
kompetensutveckling på området. På så sätt kan inkorporering av konventioner och införandet 
av hänvisningar till de mänskliga rättigheterna i befintliga lagar bidra till att skapa förutsättningar 
för en bättre efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Detta är särskilt relevant för områden där 
den enskilde är särskilt utsatt inom ramen för myndighetsutövning, till exempel då beslut fattas av 
migrationsverket, socialtjänsten och försäkringskassan samt vid ingripanden och 
omhändertaganden av polis och socialtjänst.  
 
Av samma anledningar stödjer Sveriges Kristna Råd delegationens förslag 6.2 och 6.2.6. 
 
 
5. En nationell institution för mänskliga rättigheter  
 
Sveriges Kristna Råd välkomnar förslaget att inrätta en från regeringen självständig och 
oberoende nationell institution under riksdagen i form av en ny myndighet med mandat att 
främja säkerställandet av de internationellt erkända mänskliga rättigheterna. Vidare delar Sveriges 
Kristna Råd delegationens analys att det vore olämpligt att ge uppdraget till någon av de 
befintliga organ som rapporterar till riksdagen såsom diskrimineringsombudsmannen eller 
barnombudsmannen av de skäl som anges i rapporten. Institutionen bör ha möjlighet att verka på 
en övergripande nivå. Sveriges Kristna Råd vill poängtera att anslagsnivån till den nya 
institutionen behöver vara tillräckligt hög och stabil för att möjliggöra självständiga bedömningar 
och prioriteringar för verksamheten. 
 
Slutbetänkandet anger att institutionen bland annat bör ha till uppgift att undersöka och 
rapportera om hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige.  Att granska statens efterlevnad 
av de mänskliga rättigheterna och slå larm om missförhållanden är även en viktig uppgift för 
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organisationer inom det civila samhället inklusive trossamfunden. Därför vill Sveriges Kristna 
Råd understryka vikten av att institutionen skapar mötesplatser med det civila samhället.  
 
Det är av särskild vikt för institutionen att skapa en relation till rättighetsbärarnas egen 
organisering i det civila samhället.     
 
Delegationen anser i slutbetänkandet att en nationell institution inte ska ha mandat att ta emot 
enskilda klagomål utan arbetar på en mer övergripande nivå. Sveriges Kristna Råd finner detta 
rimligt, men anser att ett arbete med att öka medvetenheten om hur klagomål kan bedrivas på 
annat sätt (till exempel via DO) bör ingå i institutionens arbete med att öka medvetenhet om de 
mänskliga rättigheterna i Sverige.  
 
 
6. Styrning och tillsyn  
 
Sveriges Kristna Råd bejakar delegationens föreslag (6.2.1) att regeringen ska vidareutveckla 
arbetet för de mänskliga rättigheterna i Sverige i en tredje nationell handlingsplan eller 
motsvarande strategidokument.  
 
Inom ramen för ett sådant arbete vill Sveriges Kristna Råd lyfta fram att staten har en skyldighet 
att främja, skydda och övervaka de mänskliga rättigheterna för alla som befinner sig i landet, även 
asylsökande och så kallade papperslösa. Rätten till vård och utbildning för papperslösa, rätten till 
asyl samt villkoren för återsändande och familjeåterförening behöver noggrann behandlas inom 
ramen för en ny nationell handlingsplan. 
 
Sveriges Kristna Råd vill även lyfta fram behovet att särskilt titta på hur religions- och 
övertygelsefriheten efterlevs och kan främjas i Sverige. Det finns många exempel på brister såsom 
diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden och negativa attityder till byggandet av 
gudstjänstlokaler1. Det är av stor vikt att öka kunskapen om och förståelsen för religions- och 
övertygelsefrihet för att förhindra diskriminering och trakasserier och för att förebygga en 
politisering av religion. Detta bör behandlas inom ramen för handlingsplanen.  
    
Delegationen anser att statliga och kommunala myndigheter bör ta tillvara den kunskap som 
organisationer inom det civila samhället besitter i arbetet för de mänskliga rättigheterna genom att 
regelbundet anordna möten för dialog med det civila samhällets organisationer om dessa frågor 
(sidorna 428-9). Sveriges Kristna Råd och dess medlemskyrkor är angelägna om att mötesplatser 
för dialog skapas och bidrar gärna till dialogen utifrån den breda kontaktytan och kunskapen som 
kyrkorna har. 
 
 
7. Utbildning och kompetensutveckling om de mänskliga rättigheterna 
 
7.2 Det allmänna skolväsendet  
Sveriges Kristna Råd välkomnar delegationens förslag att tydliga formuleringar om utbildning om 
de mänskliga rättigheterna bör föras in i läroplanerna och kursplanerna för det allmänna 
skolväsendet (7.2).  
 
                                                
1 Survey 2009, en omfattande opinionsundersökning gjord av Survey Institutet på Linnéuniversitet, visade att 42 procent av 
svenskarna var positivt inställda till att begränsa byggandet av moskéer och 32 procent var positivt inställda till att begränsa 
byggandet av frikyrkor. Källa: Avstamp Svenska folkets värden och syn på brännande samhällsfrågor Magnus Hagevi (red.) Aktuella 
konkreta erfarenheter bekräftar denna bild, till exempel de kraftiga reaktionerna mot planer på att bygga en moské i Borlänge.  
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Sveriges Kristna Råd välkomnar att delegationen lyfter fram behovet av att skolinspektionen 
följer upp hur skolorna arbetar med frågorna, att lärare får tillräcklig utbildning och fortbildning 
kring mänskliga rättighetsfrågor och att ett nytt utbildningsmaterial tas fram. Att öka kunskap om 
och förståelse för de mänskliga rättigheterna bland ungdomar ligger till grund för att skapa ett 
samhälle där rättigheterna respekteras både av staten och av medborgare. 
 
I relation till detta vill Sveriges Kristna Råd poängtera att kunskapen om och förståelsen för 
religions- och övertygelsefriheten i dag är mycket låg. Religions- och övertygelsefriheten relaterar 
till den enskildes vardagsliv på ett konkret sätt, till exempel när det gäller rätten att be, att bära 
religiös klädsel eller att följa en viss diet2. Även de kollektiva dimensionerna av religions- och 
övertygelsefriheten – till exempel rätten att bygga gudstjänstlokaler – är av stor betydelse för den 
enskildes möjligheter att utöva sin religion eller övertygelse3.  
 
Den låga kunskapen om religions- och övertygelsefrihetens innebörd och betydelse bidrar till att 
människor inte känner till sina och andras rättigheter, och ibland inte värdesätter eller respekterar 
andra medborgares rättigheter. Detta resulterar i diskriminering i samhället och i att själva skyddet 
för religions- och övertygelsefriheten ifrågasätts av vissa aktörer. 
 
Enligt Sveriges Kristna Råds vetskap finns det i dag inte något utbildningsmaterial i Sverige som 
specifikt handlar om den mänskliga rättighet som är kopplad till religion/övertygelse trots att 
religionskunskap är ett ämne i grundskolan4 och trots att frågorna är aktuella för eleverna (oavsett 
om de är troende eller inte). Detta beror förmodligen på att religions- och övertygelsefriheten inte 
har lyfts fram inom ramen för läroplanen och kursplanen för religionsundervisningen.  
 
Mot bakgrunden av ovanstående vill Sveriges Kristna Råd lyfta fram vikten av att införa 
hänvisningar till religions- och övertygelsefrihet i läroplanerna och kursplanerna för religions- och 
samhällskunskap, av att ge utbildning och fortbildning om religions- och övertygelsefrihet till 
relevanta lärare och av att framställa utbildningsmaterial/läromedel på ämnet.  
 
7.3 Högre utbildning 
Delegationen lyfter fram att krav på att kunskaper om de mänskliga rättigheterna bör föras in i 
vissa utbildningar (såsom arkitektutbildningen, civilingenjörsutbildningen) eftersom personer 
verksamma inom dessa yrken bedriver verksamhet av stor betydelse för bland annat 
tillgängligheten i boendemiljön, barns behov av lek samt att boendemiljön är trygg för kvinnor 
och män i alla åldrar. Sveriges Kristna Råd vill tillägga att sådan verksamhet även har stor 
betydelse för människors möjligheter att utöva sin religion eller övertygelse i stats- och 
boendemiljöer, till exempel genom att möjliggöra byggnation av relevanta gudstjänstlokaler.    
 
7.4 Utbildning och kompetensutveckling inom den offentliga sektorn 
Sveriges Kristna Råd välkomnar särskilt delegationens betoning på långsiktig och systematisk 
utbildning för statsanställda samt att de mänskliga rättigheterna i utbildningar ska behandlas som 
bindande åtaganden för staten och inte enbart som frågor om etik och värderingar.   
 
 
 
 

                                                
2 Dessa är några av rättigheterna som lyfts fram på FN-nivå i till exempel General Comment 22.  
3 Vikten av de kollektiva dimensionerna av religions- och övertygelsefriheten understryks i flera domar från ECHR t.ex Hasan and 
Chaush v. Bulgaria och Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria. 
4 Naturligtvis finns läromaterial som syftar till att ge information om olika religioner och bidra till tolerans men inget som 
informerar om rättigheter och möjliga begränsningar i relation till religions/övertygelseutövning och vad dessa innebär för den 
enskilde/samhället. 
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8. Forskning och kunskapsutveckling om de mänskliga rättigheterna  
 
8.2 Ett forskningsprogram om mänskliga rättigheter.  
Delegationen anser att en del av forskningsprogrammet bör ge utrymme för mer specifika studier 
utifrån kunskapsbehov som identifieras gemensamt av flera aktörer, främst forskare, myndigheter 
och organisationer som arbetar med frågorna, med fördel genom ett nätverk eller forum för 
kontakter och samverkan (sidorna 449-450). Det är viktigt att organisationer inom det civila 
samhället kan bidra till att identifiera forskningsbehov utifrån erfarenheter och 
kompetensområden och därför välkomnar Sveriges Kristna Råd att organisationer nämns som 
aktörer av delegationen.  
 
Sveriges Kristna Råd vill även lyfta fram religions- och övertygelsefrihet som ett område där 
mycket lite forskning bedrivs i Sverige och där det finns stort behov av forskning. 
 
8.4 Vidareutveckla statistiken om de mänskliga rättigheterna 
Sveriges Kristna Råd välkomnar att delegationen framhåller behovet av statistik som speglar och 
följer (bland annat) attityder till och uppfattningar om rättigheterna. Sådan information kan bli en 
värdefull grund för utformningen av läro- och folkbildningsmaterial både för myndigheter och 
för aktörer inom det civila samhället. Sveriges Kristna Råd vill lyfta fram behovet av att följa 
attityder till och uppfattningar om religions- och övertygelsefriheten. 
 
 
9. Civilsamhälle och näringsliv  
 
9.2 Samverkan mellan olika samhällsaktörer 
Sveriges Kristna Råd välkomnar förslaget att sprida internationella standarden för socialt ansvar, 
ISO26000, och stimulera till att den används av organisationer inom civilsamhället, näringslivet 
och den offentliga sektorn. Dock vill Sveriges Kristna Råd poängtera vikten av att mottagandet 
av statligt bidrag inte villkoras med att organisationer använder ISO26000 innan standarden är 
etablerad, då det skulle vara kostsamt och svårt för små ideella organisationer att genomföra detta 
på kort sikt.  
 
9.3 Det civila samhället 
Sveriges Kristna Råd välkomnar en översyn av befintliga bidragssystem för statligt stöd. Det är 
positivt att delegationen vill identifiera om det finns ett behov av att skapa utrymme för 
organisationsstöd för organisationer som arbetar med de mänskliga rättigheterna. Dock är 
Sveriges Kristna Råd kritiskt till att utrymme för ett eventuellt stöd ska skapas inom ramen för 
befintliga anslag. Bättre möjligheter för organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna 
bör skapas genom utökat stöd, inte på bekostnad av annan viktig verksamhet i samhället.    
 
Det finns ett behov av tydlighet när det gäller villkoren för organisationer som kan uppbära 
statligt stöd. I sin sammanfattning skriver delegationen att ”när organisationer utför tjänster på 
offentligt uppdrag har de samma ansvar som det allmänna för att respektera den enskildes 
mänskliga rättigheter.” På sidan 460 lyfter delegationen också fram följande från proposition 
2009/10:55: ”grundläggande villkor måste ställas på vilka typer av organisationer som kan 
uppbära statligt stöd, t.ex. att de respekterar principen om icke-diskriminering.” Vi bejakar denna 
grundprincip och utgår från att den förstås utifrån de resonemang som görs i propositionen 
Staten och trossamfunden (1998/99:124 s63-64) och de bestämmelser som anges i Lag om stöd 
till trossamfund (SF 1999:932). 
 



 6 

9.4 Näringslivet 
Sveriges Kristna Råd välkomnar starkt att delegationen lyfter fram regeringens ansvar för att tillse 
att de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut i de svenska företagens inhemska och utländska 
verksamhet. Sveriges Kristna Råd vill särskilt lyfta fram behovet av att verka för en bättre tillgång 
till effektiva rättsmedel för medborgare från andra länder som drabbas av brott mot de mänskliga 
rättigheterna på grund av svenska företags internationella verksamhet.   
 
 
 
Sveriges Kristna Råd kommer att följa regeringens behandling av delegationens förslag och ser 
fram emot en fortsatt dialog kring hur Sverige kan bidra till en bättre efterlevnad av de mänskliga 
rättigheterna både i Sverige och internationellt.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Anders Wejryd 
Ordförande Sveriges Kristna Råd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handläggare: 
Björn Cedersjö    tel 0705  696 496 
Detta remissvar har utarbetats i nära samverkan mellan Sveriges Kristna Råd och Svenska 
missionsrådet. 


