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Inbjudan till samråd om FN:s MR-råds granskning av Sverige 2010

FN:s generalförsamling beslutade 2006 att inrätta ett nytt råd för de
mänskliga rättigheterna. En nyhet med rådet är förfarandet med
allmänna ländergranskningar, Universal Periodic Review (UPR). Enligt
förfarandet ska rådet granska samtliga FN-medlemsstaters efterlevnad
av de mänskliga rättigheterna överlag. Granskningarna sker under en
cykel som medför att varje land granskas vart fjärde år. De första
granskningarna genomfördes i april 2008, och i maj 2010 blir Sverige
föremål för sin första granskning.
Som underlag till granskningen utarbetar respektive stat en nationell
rapport. Härutöver ställer FN-sekretariatet samman två rapporter, en
sammanfattning av statens konventionsåtaganden och samarbete med
FN:s mekanismer på MR-området, samt en sammanställning av
inkommet underlag från frivilligorganisationer och andra intressenter.
För regeringen är UPR-granskningen tillfälle att dels redovisa sin syn på
sitt arbete för de mänskliga rättigheterna, dels lära sig var möjligheter
till förbättringar kan finnas. Förberedandet av granskningen förutsätter
därför en öppen process för att nå bästa möjliga utfall. Regeringen
eftersträvar ett aktivt samråd med frivilligorganisationer och andra
intressenter och vill ge möjlighet för dessa att bidra till utarbetandet av
regeringens rapport till granskningen. En första informationsträff i syfte
att upplysa om UPR och det förestående arbetet anordnades den 5 juni i
Regeringskansliet.
Nu vill Utrikesdepartementet och Integrations- och
jämställdhetsdepartementet bjuda civilsamhället och andra intressenter
till ett öppet samråd den 23 november med syftet att delge det utkast till
annoterad innehållsförteckning till den nationella rapporten (bifogas
Postadress
103 39 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Malmtorgsgatan 3

Telefax
08-723 11 76

E-post
registrator@foreign.ministry.se

Utrikesdepartementet

2(2)
Fel! Hittar inte referenskälla.

detta utskick) Regeringskansliet har tagit fram och föra en fördjupad
dialog om rapportens upplägg och innehåll inklusive möjliga
prioriteringar. Vi kommer även att redogöra för det fortsatta arbetet
inför granskningen där en fortsatt dialog med civilsamhället och övriga
intressenter välkomnas. För er som inte har möjlighet att närvara vid
samrådet går det även att lämna synpunkter skriftligen till
anna.oberg@foreign.ministry.se innan den 26 november.
Mer information om UPR finns på regeringens hemsida för mänskliga
rättigheter, www.manskligarattigheter.gov.se
Samrådet äger rum i Runstenen (entréplan), Försvarsdepartementet,
Jakobsgatan 9, Stockholm, måndagen den 23 november klockan 10.30 –
12.00. Anmälan sker vid ingången på entréplan.
Anmälan sker senast den 20 november till Kristina Lindqvist, UD Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD-FMR),
på kristina.lindqvist@foreign.ministry.se.
Välkomna!
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