Utkast till innehållsförteckning för Sveriges UPR-rapport med
reservation för ändringar
Inledning
1. Beskrivning av metodologi och hur processen med framtagandet av
rapporten gått till
2. Bakgrund - Sveriges normativa och juridiska ramverk på MRområdet
¾ Inledning
¾ Mänskliga rättigheter och grundlagarna inklusive yttrandefrihet, rätt till information,
media och Internet
¾ Internationella åtaganden
¾ Omvandling av internationella konventioner och beslut/regleringar till nationell
lagstiftning
¾ MR i svensk lagstiftning
¾ Institutionella strukturer för genomförandet av MR
¾ Den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter 2006-2009
¾ Samarbetet med FN på MR-området
¾ Samarbetet på MR-området inom EU
¾ Samarbetet med Europarådet, Europadomstolen
¾ MR som en integrerad del av svensk utrikespolitik

3. Främjandet och skyddet av MR i praktiken
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
-

Inledning
Icke – diskriminering och allas rätt till åtnjutande av MR
The Equality Ombudsman and the new Discrimination Act
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Kvinnor, jämställdhet
Våld mot kvinnor (eventuellt under avsnitt 4.2)
Barnets rättigheter
Handel med människor
Migranter, flyktingar, asylsökande
Arbetskraftsinvandringsreformen i ett rättighetsperspektiv
EU-reformer och Stockholmsprogrammet
Förvar
Utvärderingsutredningens slutsatser om den nya instans- och processordningen i
utlänningsärenden
¾ Integration
¾ Samer
¾ Rätten till ett värdigt liv; äldrepolitik och personer med funktionsnedsättningar

4. Identifiering av framgångar, utmaningar och hinder
4.1 goda exempel/ best practises

¾
¾
¾
¾

Utvidgad lagstiftning på diskrimineringsområdet och ny diskrimineringsombudsman
The new Discrimination Act
Ordinance regarding the use of anti-discrimination clauses
Gender-neutral marriage and marriage ceremonies
Strategi för de nationella minoriteterna
The Delegation for Roma Issues
Den nationella handlingsplanen och Delegationen för Mänskliga Rättigheter
The second National Action Plan for Human Rights
The Government’s human rights website
The Delegation on Human Rights in Sweden
FN:s resolution 1325 inkl.utbildning i MR inom ramen för FN:s fredsbevarande
arbete
¾ Nationell MR-utbildning (eventuellt något om den nya skollagen/läroplanen)

4.2. utmaningar och begränsningar
¾
¾
¾
¾

Diskriminering
Implementation of human rights issues in general on all levels of society
Reducing discrimination and promoting equal rights in society
Court cases
Active measures
Våld mot kvinnor (eventuellt under avsnitt 3)
Barn och ungdomshälsa
Uppföljning av konventionskommitternas påpekanden/rekommendationer vad avser
situationen i häktena. Övriga rekommendationer. (Eventuellt under avsnitt 5)

5. Prioriteringar
¾ Fortsatt systematiskt arbete för mänskliga rättigheter
¾ Uppföljning av konventionskommitternas påpekanden/rekommendationer vad avser
situationen i häktena. Övriga rekommendationer. (Eventuellt under avsnitt 4.2)

