
	

Välkommen	FN-granskning	av	svenska	regeringens	arbete	med	mänskliga	
rättigheter		
	
Den 7-8 juni granskas Sverige av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter.  Bland annat synas hur väl Sverige lever upp till sina åtaganden gällande rätt 
till arbete, bostad, hälsa och utbildning. Fonden för mänskliga rättigheter, MR-Fonden, 
har tillsammans med 16 andra civilsamhällesorganisationer presenterat en kritisk 
rapport till FN. 
 

- I Sverige finns en bild av att vi är bäst i klassen gällande mänskliga rättigheter och att 
det finns mycket lite kvar att göra här hemma. En bild som vi inte delar. Den 
granskningen som nu genomförs av oberoende experter inom FN är därför mycket 
viktig. De ställer frågor och lämnar rekommendationer på de områden där Sverige inte 
uppfyller sina människorättsliga åtaganden säger Jenny Jansson Pearce, 
generalsekreterare på MR-Fonden som är på plats i Genève under förhöret. 

 

Sverige har erkänt alla mänskliga rättigheters lika värde genom undertecknandet av FN:s 
konventioner. De 17 svenska organisationerna kritiserar i sin rapport bristen på ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter. Det är särskilt vissa grupper vars rättigheter kommer i kläm, 
såsom samer, romer, migranter, personer med funktionsnedsättning och hbtqi-personer.  
 

Tillämpningen av rättigheterna sker ofta på kommunnivå. Kunskapen om de åtaganden Sverige 
har att rätta sig efter och hur väl kommunerna lever upp till åtagandena kan dock skilja stort 
mellan olika kommuner.  
 

- I de fall där rättigheterna åsidosatts väljer regeringen i många fall att inte ta sitt ansvar 
och åtgärda brister, med det kommunala självstyret som ursäkt. Det riskerar att bli ett 
moment 22 där kommunerna hävdar att man enbart följer svensk lag och därmed inte 
kan väga in mänskliga rättigheter i beslut och staten som har det yttersta ansvaret 
duckar för att ta detta ansvar. Ett stort hinder för efterlevnaden av rättigheterna och 
inte minst för ansvarsutkrävandet, säger Jenny Jansson Pearce. 

 
För mer information: 
 
Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare på Fonden för mänskliga rättigheter: 
jenny.jansson.pearce@humanrights.se  
070-558 68 97 
 
Ylva L. Hartmann, programansvarig och folkrättsexpert på Fonden för mänskliga rättigheter: 
ylva.hartmann@humanrights.se 
070-565 02 74 
 
Om Fonden för mänskliga rättigheter 
Fonden för mänskliga rättigheter har i över 20 år arbetat för att öka respekten för mänskliga rättigheter såväl i 
Sverige som internationellt – alltid med den internationella rätten som verktyg. MR-Fonden lägger särskilt fokus 



	
på att stärka ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och på upprättelse för mäniskorättskränkningar. Detta 
gör vi genom att uppmärksamma människorättskränkningar, sprida kunskap om rättigheter så de kan utkrävas och 
ge stöd till människorättsförsvarare. 
För mer information besök vår webbplats: www.humanrights.se  
 
Om FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
Kommittén består av 18 oberoende experter som övervakar implementeringen och efterlevnaden av konventionen 
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Konventionen är en av FN:s nio kärnkonventioner på området 
mänskliga rättigheter. Kommittén baserar sin granskning både på information från svenska staten och från 
civilsamhällesorganisationer. 
	


