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En kommitté fick den 9 mars 2006 i uppdrag att stödja det 
långsiktiga arbetet med att säkerställa full respekt för de 
mänskliga rättigheterna i Sverige (dir 2006:27). Kommittén 
antog namnet Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige. 
Delegationen fick fyra huvuduppgifter:  

 
1. att stödja statliga myndigheter, kommuner och 

landsting i arbetet med att säkerställa full respekt för de 
mänskliga rättigheterna i verksamheten,  

2. att utarbeta och genomföra strategier för ökad 
information och kunskap om mänskliga rättigheter hos 
olika målgrupper i samhället, bland annat genom att 
samordna EU-initiativet Europeiska året för lika 
möjligheter för alla, och Europarådets kampanj Alla 
Olika Alla Lika i Sverige, 

3. att stimulera det offentliga samtalet om mänskliga 
rättigheter, samt  

4. att lämna förslag på hur det fortsatta stödet till arbetet 
för full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige 
kan erbjudas efter det att delegationen avslutat sitt 
uppdrag.  

 
Enligt direktiven ska delegationen senast den 31 mars 2010 

slutredovisa uppdraget.  



 2 

 
Delegationen fick i tilläggsdirektiv (dir. 2007:114) i uppgift 

att genomföra kommunikationsinsatser och kunskapshöjande 
aktiviteter med anledning av 200-årsminnet av den 
transatlantiska slavhandelns avskaffande. Uppdraget har 
redovisat i delbetänkandet Rapporter från en MR-verkstad 
(SOU 2008:45).  

I tilläggsdirektiv (dir 2008:92) fick delegationen i uppdrag 
att utreda om Handisam, Diskrimineringsombudsmannen eller 
någon annat samhällsorgan bör anförtros uppgiften att i enlighet 
med kravet i artikel 33 av FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning främja, skydda respektive 
övervaka konventionens genomförande. Uppdraget har 
redovisats i delbetänkandet Främja, Skydda, Övervaka – FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, (SOU 2009:36). 

Regeringen ger nu Delegationen i uppdrag att fram till den 
31 mars 2010 avsluta sitt arbete med uppgifterna ett till tre, dvs. 
att stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i 
arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga 
rättigheterna i verksamheten, att utarbeta och genomföra 
strategier för ökad information och kunskap om mänskliga 
rättigheter hos olika målgrupper i samhället och att stimulera 
det offentliga samtalet om mänskliga rättigheter.  

Delegationen ska efter den 31 mars 2010 enbart arbeta med 
uppgift fyra, dvs. lämna förslag på hur det fortsatta stödet till 
arbetet för full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige 
kan erbjudas efter det att delegationen avslutat sitt uppdrag. De 
erfarenheter och kunskaper som arbetet med uppgifterna ett till 
tre givit ska tas med i detta utredningsarbete. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas senast 
den 30 september 2010. 

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet) 


